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บทนำ
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือกับการทุจริตหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ การกระจายอ านาจลงสู่ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจมี
วัตถุป ระสงค์ส าคัญเพื่อให้ บ ริ การต่างๆของรัฐ สามารถตอบสนองต่ องความต้ องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฎิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑. การทุจริตด้านการงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจั ยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถสรุ ปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้
๑) โอกำส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามกับการป้องกันทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คนปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีในการดาเนินการของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
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แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปั จ จั ย หนึ่ งที่ทาให้ ร าชการมี พฤติ กรรมทุจ ริ ตเพราะความต้ องการที่ จ ะมีส ภาพความเป็ น อยู่ ที่ดี ขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่า เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีหน้าที่ตาแหน่งการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง

๒.หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลาดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมิ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ทั่ ว โลกที่ จั ด โดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency
International – TI) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ทั่วประเทศโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนนจากปี 2558 ได้ ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็ นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ ว่ า ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามในการ
ปราบปรามป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจั ด ตั้ ง
องค์กรตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มจะลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพื้นฐานสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัย
หนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมป์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่
น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วั ตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและอานาจ คนไทย
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บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศั กดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐจะต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นได้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตมิช อบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2560– 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการป้องกัน
การทุ จ ริ ต เพื่ อ ก าหนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นด้ านการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต ผ่ า นโครงการ/
กิจ กรรม/มาตรการต่างๆที่เป็ น รู ป ธรรมอย่างชัดเจน อั นจะนาไปสู่ การปฏิบัติอย่างมีประสิ ทธิภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจิงจัง

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่ อ ยกระดั บ เจตจ านงทางการเมื อ งในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเมือง
บางกรวย
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวยรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล
๓) เพื่อให้ การบริ ห ารราชการของเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปตามหลั กบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s
Audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบางกรวย

๔

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย

4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริห าร บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลมีจิ ตสานึ กและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ บังเกิดสุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม

5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริห าร บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลสามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือ ข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลมีแนวทางการบริหารราชการทีมีประสิ ทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต
อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๕

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
เทศบำลเมืองบำงกรวย
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสร้างสังคม ๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความ
ที่ไม่ทนต่อการ
ตระหนักแก่บุคลากรข้าราชการ
ทุจริต
การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๐
งบประมาณ
(บาท)
300,000

1.1.1 (1) โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อม
1.1.1 (2) โครงการส่งเสริม
50,000
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลเมืองบางกรวย
๑.๑.๑ (๓)มาตรการเสริมสร้าง ไม่ใช้งบประมาณ
การปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในการต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน
1.1.1 (4) โครงการอบรม
250,000
และพัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1.1.2 (1) กิจกรรมกล่าวคา ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิญาณตนปลุกจิตสานึก
ต่อต้านทุจริต
1.1.2 (2) โครงการฝึกอบรม
1,000,000
มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลเมือง
บางกรวย
1.1.2 (๓) โครงการอบรม
๑๐๐,๐๐๐
ราชการไทยโปร่งใส ร่วมกัน
ต้านคอรัปชั่น ประจาปี
งบประมาณ 2560
1.1.3 (1) โครงการอบรมให้
1,000,000
ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนัก 1.2.1 (1) โครงการจัดตั้งและ
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
เลือกตัง้ คณะกรรมการชุมชน
1.2.2 (1) โครงการ
นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก

50,000
20,000

หมายเหตุ

๖
1.2.2 (2) โครงการพัฒนา
รักษาความสะอาดในชุมชน
(BCD ชุมชน)
1.2.2 (3) โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2.2 (4) โครงการคืนคลอง
สวยสู่ชุมชน
1.2.2 (5) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการกาจัดขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม
1.2.2 (6) โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน
1.2.2 (7) โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
1.2.2 (8) โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน
1.2.3 (1) โครงการฝึกอาชีพ
คนพิการ
1.2.3 (2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ สตรีพัฒนาเมือง
บางกรวย
1.2.3 (3) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทการทาอาหาร
1.2.3 (4) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์
1.2.3 (5) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทงานบริการ
1.2.3 (6) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทงานหัตถกรรม
1.2.3 (7) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทงานช่าง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

1.3.1 (๑) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.3.1 (2) โครงการหนูจะเป็น
เด็กดี
1.3.1 (3) โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ
1.3.1 (4) โครงการนิทาน
ชวนคิด
1.3.1 (5) โครงการนิทานเด็ก
ดี

50,000
50,000
1,000,000
800,000
50,000
300,000
2,500,000
100,000
1,500,000
50,000
90,000
80,000
90,000
90,000
๑๕๐,๐๐๐
ไม่ใช้งบประมาณ
300,000
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
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1.3.2 (1) โครงการภูมิใจหนู
ทาได้
1.3.2 (2) โครงการปลูก
จิตสานึกเด็กปฐมวัยไม่ทุจริต
1.3.3 (1) โครงการขยะ
มหัศจรรย์
1.3.3 (2) โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
1.3.3 (3) โครงการเด็ก
ปฐมวัยมีจิตสาธารณะรักความ
สะอาด
1.3.3 (4) โครงการทาความดี
ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด
1.3.3 (5) โครงการแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

รวม
2.1

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัตริ าชการ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
100,000
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

จานวน.....36......โครงการ
(1) ประกาศเทศบาลเมืองบาง ไม่ใช้งบประมาณ
กรวย เรื่องประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุม
ไม่ใช้งบประมาณ
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.2.2 (2) กิจกรรมการสร้าง ไม่ใช้งบประมาณ
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
2.2.2 (3) โครงการป้องกัน
ไม่ใช้งบประมาณ
การทุจริตการปฏิบตั ิหน้าที่
ของการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา
ราชการงานเทศกิจ
2.2.2 (4) กิจกรรมการจัดทา ไม่ใช้งบประมาณ
งบประมาณ
2.2.2 (5) กิจกรรม การ
ไม่ใช้งบประมาณ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
สานักงาน ภายในกองวิชาการ
๒.๒.๒ (6) กิจกรรมควบคุม
ไม่ใช้งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีของ
หน่วยงาน

๘

2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒.๒ (7) กิจกรรมการ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/
อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน
2.2.3 (1) มาตราการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
2.2.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์การกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
๒.๒.๓ (3) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
2.2.3 (4) โครงการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2.2.3 (5) มาตรการป้องกัน
การทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน
2.2.3 (6) กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ

2.3.1 (1) กิจกรรมลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน(การลด
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ)
2.3.1 (2) มาตรการ
“ยกระดับคุณภาพบริการ
ประชาชน”

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๙
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดาเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

2.4.1 (1) กิจกรรม“เชิดชู
เกียรติประชาชนผูม้ ีจิตอาสา

2.5.1 (1) มาตรการ“จัดทา
ข้อตกลงในการปฏิบตั ิ
ราชการ”
2.5.2 (1) กิจกรรม“ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ควบคุมดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการกองของสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
2.5.3 (1) รับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์
ดารงธรรม
2.5.3 (2) ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดย
มิชอบ
รวม
จานวน......21.....โครงการ
3. การส่งเสริม
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
3.1.1 (1) ปรับปรุงศูนย์
บทบาทและการมี ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวย ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ส่วนร่วมของภาค ความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี ่วน
เพื่อความสะดวกสาหรับ
ประชาชน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการตาม ประชาชน
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 3.1.2 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เมืองบางกรวย”
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนอง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

3.2.1 (1) โครงการกระจกหก
60,000
ด้าน
3.2.1 (2) งานช่วยเหลือผู้
ไม่ใช้งบประมาณ
ประสบสาธารณภัย
๓.๒.๑ (๓) โครงการสนับสนุน
๑๐๐,๐๐๐
การจัดทาแผนชุมชน
3.2.2 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ
เดือดร้อนราคาญด้านการ
สาธารณสุข

๑๐
3.2.3 (1) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๓.๒.๓ (๒) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 3.3.1 (1) กิจกรรม ประชุม
ร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครอง ประชาคมเมือง ประจาปี
ส่วนท้องถิ่น
2560
๓.๓.๓ (1)กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับงาน
ก่อสร้างภายในเขตเทศบาล
3.3.3 (2) การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3.3. (3) การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ
3.3.3 (4) กิจกรรม แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบางกรวย
รวม
4. การเสริมสร้าง 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
และปรับปรุงกลไก การควบคุมภายใน ตามที่
ในการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การปฏิบัตริ าชการ กาหนด
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

จานวน....13.......โครงการ
4.1.1 (๑) จัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ ๒๕60
4.1.1 (๒) กิจกรรม “จัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (๑) กิจกรรม “ติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน”
4.1.2 (๒) มาตรการ
“ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน”

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๑๑
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.3.1 (1) โครงการอบรม
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
กฎหมายสาหรับผู้แทนท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม
จานวน.....6......โครงการ

1,000,000
ไม่ใช้งบประมาณ

๑๒

มิติที่ ๑
กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต

๑๓

ส่วนที่ 3

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก และควำมตระหนั ก แก่ บุ ค ลำกรข้ ำ รำชกำรกำรเมื อ งฝ่ ำ ยบริ หำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.1.1 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ด้ว ยจั งหวัดนนทบุ รี ได้รั บ แจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐ มนตรีในคราวประชุ ม
เมื่อวัน ที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็ น ด้ว ยกับแผนแม่บทการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 – 2564) ตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอ และให้ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทาแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559 – 2560) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ได้กล่ าวในรายการคืน ความสุขให้คนในชาติ ซึ่ งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม
และได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยบู รณาการร่ว มกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้หลัก
3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จั งหวัดสะอาด” ให้ มีการแต่งตั้งคณะทางานด้านการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ในระดับ จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการดาเนินการดังนี้
1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559
2. ร้ อ ยละ 100 ของส่ ว นราชการ สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย หรือการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
3. ร้ อ ยละ 40 ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ในพื้ น ที่ ส ามารถเป็ น ต้ น แบบการลดและคั ด แยก
ขยะมูลฝอย
4. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
5. การอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้ รับการ
กาจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยหลั ก 3Rs มี ค วามสามารถในการรณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ประชาชนในชุ ม ชน
พื้ น ที่ เ ขตเทศบาลฯ เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอย สามารถเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนในการคั ด แยก

๑๔

ขยะมูลฝอย อาทิ มูลฝอยติดเชื้อ ขยะอันตราย เป็นต้น และมีทักษะในการป้องกั นรักษาสุขภาพของตนเอง
หลีกเลี่ยงปัญหาการเจ็บป่วยขณะปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” บรรลุวัตถุประสงค์
และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม เป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติตนในกรอบจริยธรรม เป็นผู้
จิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกกสิ่ง เพื่อคุณประโยขน์ของประชาชนและประเทศชาติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ด้วยหลัด 3 Rs
3.2 เพื่อให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน พื้นที่เขตเทศบาลฯ เพื่อ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย
3.3 เพื่อให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันและรักษาสุขภาพของ
ตนเอง เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
3.4 เพื่อให้บุคลากรมีความสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
3.5 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต่านการทุจริตและประพฤติชอบให้ แก่
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. จัดการอบรมแก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตาม
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2. บุคลากรมีความสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
3. บุคลากรจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต่านการทุจริตและประพฤติชอบ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เขียนและเสนอโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ
6.2 ประชุมคณะทางาน เพื่อวางแผนดาเนินงานโครงการ
6.3 ติดต่อประสานงาน สถานที่ในการจัดการฝึกอบรมโครงการ
6.4 จัดทาเอกสารในกิจกรรมของโครงการ
6.5 ดาเนินการตามแผนงานโครงการที่กาหนด
6.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลของโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๕

8. งบประมำณดำเนินกำร
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี (พ.ศ. ๒๕60) ของเทศบาลเมืองบางกรวย
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ก ารสาธารณสุ ข และงานสาธารณสุ ข อื่ น
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 3๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร แบบบรรยาย (เดี่ยว)
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าเช่าสถานที่และเครื่องเสียง
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ เช่น กระเป๋า สมุดโน้ต ปากกา เป็นต้น
5. ค่าจัดทาป้ายโครงการ
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ในการจัดการขยะ
มูลฝอย ด้วยหลัด 3 Rs ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
10.2 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน พื้น ที่เขตเทศบาลฯ เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
10.3 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเอง
เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
10.4 บุคลากรมีความสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
10.5 บุคลากรมีจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต่านการทุจริตและประพฤติชอบ

๑๖

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.1.1 (2) โครงการจัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาล
เมืองบางกรวย”
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ควบคู่ ไ ปกั บ การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาราชการแผ่ น ดิ น เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ เป็นการอานวยความสะดวกแทนการกากับควบคุม และการทางานร่วมกัน โดยเป็นการสร้างภาค
ราชการและข้าราชการให้ทันสมัย โปร่ง ใส และมีสถานะสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการ
ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และพั ฒ นาความโปร่ ง ใสในการปฏิบั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครัฐ พร้ อ มทั้ ง ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
เทศบาลเมืองบางกรวย ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อ กฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสาคัญ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานให้
มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
๔. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
๔. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย จานวน
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คน เข้าร่วมอบรมเรื่อง โครงการจัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลเมืองบางกรวย”

๑๗

เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับ
ความรู้ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. ผู้รับผิดชอบวางแผนงาน และจัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินการจัดโครงการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย
และการปฏิบัติจริงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๕. ประเมินผลการอบรม และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๘. งบประมำณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน ๑ วัน
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน ๑ วัน
๓. ค่าอาหารกลางวัน
จานวน ๑ วัน
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
๖. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดการอบรม
๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค์ ก รมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งหลั ก ธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
๒. ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น บุ คลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจและให้ ความส าคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิตได้

๑๘

๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อโครงกำร /กิจกรรม/มาตรการ
1.1.1 (3) มาตรการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของข้าราชการในการต่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน
๒. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึ กให้ บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญกรยิ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทและกลไกลสาคัญปฏิบัติงาน
มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประประโยชน์ส่วนตน ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติ งานของข้าราชการมีความโปร่งใสเป็นที่เชื่อถือไว้ใจขอประชาชน
เทศบาลจึงมีมาตรการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
ขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้นาไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทาการ
อันใดเป็นการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ส่วนตน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปลูกและปลุกสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการให้มีความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ตมุ่งมั่น ทางานอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ส่ งผลให้ ห น่ว ยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่ การเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
บุคลากรภายในกองช่าง
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในกองช่าง
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาด้วยตนเอง
๖.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ให้บุคลการในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองช่าง
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์

๑๙

๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
๑๐.๒ บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์
๑. ชื่อโครงกำร /กิจกรรม/มาตรการ
1.1.1 (4) โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๐
๒. หลักกำรและเหตุผล
นโยบาย Thailand 4.0 ด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ การศึกษาจึงต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็น
รูปธรรมในหลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสาคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร และการสอดแทรกทักษะพัฒนาเด็กให้โตไปไม่โกง และการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการ
ศึกษา เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดาเนินการตามความพร้อมและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นสถานที่สาหรับให้การศึกษาและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึง
เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพตลอดจนเพื่อแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง และเป็นพื้นฐานของการศึกษาระดับสูงขึ้นการจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้นั้น บุคคลที่มีบทบาทสาคัญอีกผู้หนึ่ง คือ ครู ซึ่งเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติ เพราะการศึกษา
นั้นเป็นเครื่องสาคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู้และปัญญา โดยมีครูเป็นผู้ใช้เครื่องมือหรือเป็นกลไกหลักใน
การจัดการศึกษา เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เทศบาลเมืองบางกรวย จึ ง จั ด โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้แก่ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
และผู้เกี่ยวข้อง ให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการเพิ่มความไว้วางใจ
ความมั่นใจให้กับพ่อและแม่ ผู้ปกครองอันจะนามาซึ่งการพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะให้กับครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
3.2 เพื่อให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ ต รงตามพัฒนาการของเด็ก เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็กในระดับสูง
ขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ
3.๓ เพื่อให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน และนาไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวนประมาณ ๒๔ คน ประกอบด้วย ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทาโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ในการอบรมตามโครงการดังกล่าว และมีความพึงพอใจใน

๒๐

5.พื้นที่ดำเนินกำร
ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางกรวย (ชั้น ๔)
6.วิธีดำเนินกำร
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗

จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ติดต่อสถานที่ในการฝึกอบรม
จัดฝึกอบรม
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
สรุปผล – รายงานผลการดาเนินการ

7.ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
8. งบประมำณกำรดำเนินงำน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
๑0.๑ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
๑0.2 ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรง
ตามพัฒนาการของเด็ก เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็กในระดับสูงขึ้นได้
อย่างมีคุณภาพ
๑0.๓ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน และนาไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป

๒๑

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก และควำมตระหนั ก แก่ บุ ค ลำกรข้ ำ รำชกำรกำรเมื อ งฝ่ ำ ยบริ ห ำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.1.2 (1) กิจกรรมกล่าวคาปฏิญาณตนปลุกจิตสานึกต่อต้านทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย มีการสร้างจิตสานึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการนาคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เห็นการ
ทุจริตเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อองค์กรและสังคม ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย มีการซึมซับ
รับรู้เป็นประจาว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและร่วมกันต่อต้าน จึงได้จัดกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนปลุก
จิตสานึกต่อต้านการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสานึกค่านิยมต่อต้านการทุจริตตระหนักถึงความสาคัญของการ
นาคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว
3.2 เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อองค์กรและสังคม
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
เพื่อสร้างจิตสานึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ตระหนักถึงความสาคัญ ของการนาคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เห็นการทุจริตเป็นสิ่งที่น่า
รังเกียจต่อองค์กรและสังคม
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
อาคารสานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๖.วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาคากล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต จานวน 1 ฉบับ
6.2 ก่อนการประชุมสภาเทศบาล/ ประชุมหัวหน้าส่วน/ และการประชุมอื่นๆของเทศบาล
ให้กล่าวคาปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2560
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

๒๒

งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีคากล่าวปฏิญาณเพื่อปลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวยซึมซับต่อการปฏิญาณตน ทาให้มีความตั้ง
มั่นต่อต้านการทุจริตและเห็นการทุจริตเป็นสิ่งหน้ารังเกียจต่อองค์กร
- ก่อนการประชุมสภาเทศบาล/ ประชุมหั ว หน้าส่ ว นราชการ หรือ การประชุมอื่นๆ ของ
เทศบาลเมืองบางกรวย มีการกล่าวคาปฏิญาณตนเพื่อปลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต

๒๓

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.1.2 (2)โครงการจัดอบรมหลักสูตร “มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรม”
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตในสังคมซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินนโยบายของรัฐ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้ซึ่งมีบทบาทสาคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการแก่ ประชาชนเพื่อนาไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีสาระสาคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาด
อ านาจรั ฐ และการใช้ อ านาจอย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม รวมทั้ ง การด าเนิ น การทางการเมื อ งที่ ข าดความโปร่ ง ใส
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการบัญญัติถึงการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจไว้เป็นเรื่องสาคัญ กาหนดให้หน่วยงานของ
รัฐทุกแห่งต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตนและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน
หน่วยงานประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นให้การใช้อานาจรัฐมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๓/๑ ว่าด้วยเรื่องการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจ
การตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการบริหารราชการให้
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
๖. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการสนองความต้องการ
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้จัดทาคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองบางกรวยขึ้น โดย
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ทั้งในส่วนความเป็นมา มาตรฐานทางจริยธรรม กลไกการบังคับใช้
และขั้นตอนลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับทราบและนามายึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง มิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ เสริมสร้าง
จริยธรรมในองค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อั นจะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

๒๔

และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์มากขึ้น เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ า ง
กรวย จึงได้จัดทาโครงการ “มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง
บางกรวย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บั ญญัติ ไว้เ ป็นข้ อ กฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็ นความส าคัญ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามที่ระบุไว้ในประมวลจริยธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่ มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตามที่ระบุไว้ในประมวลจริยธรรม
๔. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย จานวน
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับ
ความรู้ และมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามหลักของประมวลจริยธรรมที่จัดทาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. ผู้รับผิดชอบวางแผนงาน และจัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินการจัดโครงการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย
และการปฏิบัติจริงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๕. ประเมินผลการอบรม และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๖0
๘. งบประมำณ
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาบุคลากร งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

๒๕

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓. ค่าอาหารกลางวัน
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
๖. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดการอบรม
๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
๒. ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น บุ คลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจและให้ ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดตามหลักของประมวลจริยธรรม
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๖

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.1.2 (3) โครงการอบรมราชการไทยโปร่งใส ร่วมกันต้านคอรัปชั่น
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ให้ ความส าคัญกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงต่อสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ รวมถึงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อมั่นต่อสายตา
ประชาคมโลก ประกอบกับสภาพปัญหาดังกล่าวนับวันจะมีรูปแบบของการกระทาความผิดทุจริตคอรัปชั่นที่
หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่า
สูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ถึงแม้ว่ารัฐบาล จะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่ งชาติ
แม้กระนั้นปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ ดังนั้นกลไกที่จะช่วยให้การทุจริตคอรัปชั่นในวง
ราชการลดน้อยลง จึงต้องให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่วนราชการ เช่น การ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่อง การปลุกจิตสานึกให้เกิดความตระหนัก
การร่วมกันสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้
อานาจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น กอปรกับ
การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปในสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน
วิธีการชะล้างความสกปรกคือ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงานและสร้างระบบถ่วงดุล
อานาจในทุกระดับ รวมทั้งดึงความร่วมมือจากภาคประชาชนมามีส่วนช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เป็ น พลั ง ทางสั ง คมภายใต้ ก รอบสิ ท ธิข องประชาชน ในการควบคุ ม ให้ เ จ้ าหน้ าที่ รัฐ มี
พฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และคานึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ บาล ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในแนวทางการ
สร้างความตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย กับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยยึดมั่นการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ภายใต้กรอบของระเบียบกฎหมายโดยภาคประชาชน
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้เล็งเห็นความสาคัญของการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ซึ่งนอกเหนือจากการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จึงจัด
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทาง
ในการร่วมกันป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น สร้างความตระหนักรู้ ภายใต้แนวคิด “ราชการไทยโปร่งใส ร่วมกัน
ต้านคอรัปชั่น”
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้ บุ คลากรของเทศบาลเมื องบางกรวย และประชาชน มีความรู้ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
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3.๒ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย และประชาชน ทราบถึงโทษและการ
ดาเนินการกับผู้กระทาผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อป้องกันการกระทาความผิด
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ด้านปริมาณ
มีผู้เข้าร่วมการอบรม จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน
ด้านคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๖.๓ ดาเนินการตามโครงการ
๖.๔ สรุปผลและประเมินผลโครงการ
๖.๕ รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๘. งบประมำณดำเนินกำร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กองวิชาการและแผนงาน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
๘.๑ ค่าอาหาร
๘.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๘.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร
๘.๔ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
๘.๕ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
๘.๖ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม
๘.๗ ค่าซองใส่เอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๘.๘ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศ
หมายเหตุ โดยให้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑๐.๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการร่วมกันป้องกันการ
ทุจริต คอรัปชั่น
ตัวชี้วัด
วิธีกำรประเมิน
-ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค ว า มรู้ - การทดสอบ
เพิ่มขึ้น

เครื่องมือเครื่องใช้
- แบบทดสอบก่อนและหลั งการ
อบรม
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก และควำมตระหนั ก แก่ บุ ค ลำกรข้ ำ รำชกำรกำรเมื อ งฝ่ ำ ยบริ ห ำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.1.3 (1) โครงการจัดอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อนและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน”
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้ เป็ น การกระทาความผิ ดทางจริ ย ธรรมของเจ้าหน้าที่ข องรัฐ ที่ต้ องคานึงถึ งผลประโยชน์ส าธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับ ซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐ มีผ ลประโยชน์ส่วนตน
อยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสีย ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่ร วมถึงผลประโยชน์อื่ น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัว เงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค
พวกเข้า ไปดารงตาแหน่ง ในองค์ก รต่า ง ๆ ทั้ง ในหน่ว ยราชการ รัฐ วิส าหกิจ และบริษัท จากัด หรือ การที่
บุคคลผู้มีอานาจ ที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์
จากทางราชการ โดยมิชอบ ฯลฯ ทั้งนี้ หมายรวมถึง “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่ว นรวม” หรือ Conflict of interest ซึ่ง ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่ว ยงานภาครัฐ
ทุก หน่ว ยงานต้อ งเข้า รับ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
โดยกาหนดให้ห น่ว ยงานควรมีก ารประชุม หรือ สัม มนาภายในองค์ก ร เพื่อ ให้ค วามรู้เ รื่อ งการป้อ งกัน
ผลประโยชน์ทับ ซ้อ นแก่เ จ้า หน้า ที่ การจัด ทาคู่มือ หรือ ประมวลจริย ธรรมเกี่ย วกับ การปฏิบัติง านเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลเมืองบางกรวย ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “ผลประโยชน์
ทับซ้อนและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกระดั บ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ
ความหมาย และสถานการณ์อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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๔. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย จานวน
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับ
ความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และสามารถนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. ผู้รับผิดชอบวางแผนงาน และจัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินการจัดโครงการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย
และการปฏิบัติจริงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๕. ประเมินผลการอบรม และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๖0
๘. งบประมำณ
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาบุคลากร งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓. ค่าอาหารกลางวัน
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
๖. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดการอบรม
๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย
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๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๒. ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น บุ คลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจและให้ ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากเรื่องของผลประโยชน์
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดของการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิตได้
๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.1 (1) “โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน”
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายตามแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530 –
2534 ให้เทศบาล และสุขาภิบาลดาเนินการเลือกตั้งชุมชนย่อยให้เต็มเขตพื้นที่ และให้ประชาชนเลื อกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนของตนเอง
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ดาเนินการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาและร่ ว มพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ปัจจุบันประชาชน
ให้ ความสนใจและตื่น ตัว ในการจั ดตั้งชุมชนเพิ่มขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการชุม ชนคณะเดิมพ้นตาแหน่ง อั น
เนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรือคณะกรรมการชุมชนลาออกทั้งคณะ เทศบาลเมืองบางกรวย
พิจารณาจัดตั้งชุมชนเพิ่มตามที่ประชาชนร้องขอ และดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปตาม
ระเบียบเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕55 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2556 เพื่อให้การดาเนินงานในชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตัวแทนของ
ชุมชนเข้าไปประสานงานกับเทศบาล หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชุมชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการ คิด ทา ในการแก้ไขปัญหา และหรือ
พัฒนาสภาพชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่ของตนเอง
3.4 เพื่อปรับปรุงแนวเขตชุมชน แผนที่ชุมชน ให้ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล ฯ
3.5 เพื่อจัดตั้งชุมชนเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร และตามความเหมาะสม
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต
(เป้ำหมำย) ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระ
(ผลผลิต) ได้คณะกรรมการชุมชนที่เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ชุมชนที่หมดวาระภายในเขตเทศบาล ฯ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ให้คาปรึกษา แนะนาประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
6.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการเลือกตั้ง
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6.4 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งชุมชน ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสาคัญในการออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
6.5 จัดเตรียมเอกสารการเลือกตั้ง
6.6 จัดเตรียมสถานที่ เพื่อดาเนินการเลือกตั้ง (กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ทีม)
6.7 ดาเนินการเลือกตั้ง (กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ทีม)
6.8 รายงานผลการเลือกตั้งให้ผู้บริหารเทศบาล ฯ ทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
50,000.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
(ตัวชี้วัด) เลือกตั้งครบทุกชุมชน การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบ ฯ ทุกขั้นตอน และมีผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ผลลัพธ์) 10.1 ประชาชนได้คณะกรรมการชุมชนตรงตามความต้องการของชุมชน
10.2 ประชาชนเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย
10.3 ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ มีคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง ประกาศ
แต่งตั้งครบทุกชุมชน
10.4 ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ มีอาณาเขตชุมชนที่ชัดเจน
10.5 ชุมชนมีภาวะผู้นาที่ดี นาไปสู่ชุมชนน่าอยู่
10.6 ชุมชนเกิดความเข้มแข้ง มีบทบาท และชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา
10.7 เทศบาล ฯ สามารถดาเนินการจัดตั้งชุมชนใหม่ได้ตามความเห็ นที่เหมาะสมของ
ผู้บริหารเทศบาล ฯ
10.8 เกิดความสั มพัน ธ์ที่ดี ระหว่างเทศบาล ฯ และชุมชน สามารถติดต่อประสานงาน
ราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓๔

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
1.2.2 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนัก
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.2 (1) โครงการนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญและจาเป็นต่อชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเป็นแหล่งกาเนิดแห่งปัจจัยสี่ซึ่ง
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ แต่ในอดีตที่ผ่านมาทั่วโลกมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการเร่งรัด
พัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ยังผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทาลายลงอย่างมากและรวดเร็ว
จนขาดความสมดุล ก่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้า ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาอุทกภัย และปัญหาความแห้งแล้ง เป็นต้น ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น เรื่ อยๆ ส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้
ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุหลักมาจากการกระทาของมนุษย์ที่ใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีขีดจากัด โดยขาดความตระหนักและจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จากปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงดังกล่าว จึงได้มีการกาหนดวันสิ่งแวดล้อมโลก
(World Environment Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและร่วมกัน
หาทางแก้ไขวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศกาลังเผชิญอยู่ สาหรับประเทศไทยมีการรณรงค์และ
ให้ความรู้เรื่องสิ่ งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอดในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรม การจัด
นิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
และร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่เกิด
จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลเมื อ งบางกรวย ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน จึงจัดทาโครงการนิทรรศการ
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนาแนวคิดตามหลัก 3 R มาปรับใช้ด้วยการนาวัสดุรีไซเคิลมาตกแต่งสวนหย่อม
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เทศบาลเมืองบางกรวยต้องจัดเก็บและทาลาย ยังเป็นการประหยัดงบประมาณ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย รวมทั้งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสานึกของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3.4
แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของ
เมือง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลด
ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
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3.2 เพื่อลดปริมาณขยะที่เทศบาลเมืองบางกรวยต้องจัดเก็บและทาลาย อีกทั้งประหยัด
งบประมาณของเทศบาลเมืองบางกรวย ตลอดจนลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน ตามหลักการ 3 R
มาปรับใช้ด้วยการนาวัสดุรีไซเคิลมาตกแต่งสวนหย่อม
.
3.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสานึกของประชาชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
.
3.4 เพื่ อเป็ นแหล่ งพั กผ่ อนหย่ อ นใจให้ กั บประชาชนในชุ มชนวั ดท่ าบางสี ทอง และชุ มชน
ลุ่มเจ้าพระยา
.
4.. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
.
จัดสวนหย่อม ที่ตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิล จานวน 2 ตาบล ตาบลละ 1 ชุมชน ได้แก่
.
1. ตาบลวัดชลอ ชุมชนวัดท่าบางสีทอง
.
2. ตาบลบางกรวย ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา
.
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
.
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม
เพื่อเป็ นแหล่งพักผ่ อนหย่ อนใจ ตลอดจนเป็ นแหล่ งผลิ ตก๊าซออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน
.
2. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ซึ่งสามารถลดผลกระทบ
จากปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
.
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา

.

6. วิธีดำเนินกำร
6.1 สารวจกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินโครงการ ตลอดจนพันธุ์กล้าไม้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการดาเนินโครงการ
.
6.2 วางแผนการดาเนินโครงการ และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินโครงการ จานวน 2 ตาบล ตาบลละ
1 ชุมชน ได้แก่ ตาบลวัดชลอ ชุมชนวัดท่าบางสีทอง และตาบลบางกรวย ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา
.
6.3 ประสานสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา.
เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการดาเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนในชุมชน .
6.4 จัดทาโครงการและเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
.
6.5 ประชุมมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
.
6.6 จัดหาพันธุ์กล้าไม้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
.
6.7 ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดสวนหย่อม ที่ตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิล บริเวณชุมชน .
วัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา ตามแผนงานที่กาหนด
.
6.8 ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินโครงการ
.
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ 2560.
.
.
.
.
8. งบประมำณดำเนินกำร
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองบางกรวย
กอง
สาธารณสุข-และสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดาเนินงาน
หมวดค่ า ใช้ ส อย ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
โครงการนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งไว้ 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าพันธุ์กล้าไม้ เช่น พืชสมุนไพร ดิน และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
.
2. ค่าสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล
.
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
.
รายการที่ 1 – 3 สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย

..

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง
และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา โดยจัดเป็นสวนหย่อม
ที่ตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งปลูก
พันธุ์ไม้ต่างๆ

- พื้นที่บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง และ - การถ่ายภาพ
ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา ได้รับการปรับปรุง ก่อนและหลังดาเนิน
ภูมิทัศน์ เป็นสวนหย่อม ที่ตกแต่งด้วย
โครงการ
วัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ

- ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน
วัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา
ที่มีต่อสวนหย่อม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยเพิ่มขึ้น เป็นผลให้มีแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น
.
2. บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยาได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี .
ความสวยงาม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน
.
3. ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มและมี จิ ตส านึ กในการอนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.2 (2) โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day of community)
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เมืองน่าอยู่ ในแนวคิดขององค์การอนามัยโลก คือ กระบวนการที่ทาให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสาคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และพร้อมที่จะร่วมกันสรรค์สร้างสภาวะแวดล้ อม
ที่เหมาะสมในการดารงชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความสาคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ดังนั้นการรักษา
สภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการจัดการบ้านเรือน
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (Reduce , Reuse , Recycle) การกาจัดน้า
เสียและสิ่งปฏิกูล จะเป็นการทาลายแหล่ งเพาะพันธุ์ของแมลงนาโรค และทาลายที่อยู่อาศัยของสั ตว์ นา
โรคติดต่อต่างๆ มาสู่คน ทาให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพ
จากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกรวย ตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมือ งบางกรวย อันเป็นผลมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเอง ให้น่าอยู่ น่าอาศัย พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกรับผิดชอบด้านสุขภาพของตนเอง ครบครัว ชุมชน
3.3 เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่นาโดยสัตว์ และแมลงเป็นพาหะ
3.4 เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล
3.5 เพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และความสวยงามในชุ ม ชน อั น เป็ น ผลให้ พื้ น ที่
ของเทศบาลเป็นเมืองสะอาด เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดารงชีพที่ดีของประชาชน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
- เปิดโครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) ณ ชุมชนวัดท่าบางสีทอง
ตาบลวัดชลอ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาล เดือนละ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- พื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนที่ จั ด กิ จ กรรม Big Cleaning Day มี ค วามสะอาด มี ภู มิ ทั ศ น์ ส วยงาม
ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ดาเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ใน 49 ชุมชน พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีกำรดำเนินงำน
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6.1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการฯ โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย
6.2 พั ฒ นารั ก ษาความสะอาดชุ ม ชน ด าเนิ น การตั ด หญ้ า ริ ม ทางสาธารณะ การก าจั ด
ผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้า การจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นต้น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ดาเนินกิจกรรม Big Cleaning Day งบประมาณ พ.ศ. 2560
8. งบประมำณที่ดำเนินกำร
โดยเบิ ก จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมือง
บางกรวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอย งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
พัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day of community) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
1๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

รักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สร้างจิตสานึกรับผิดชอบด้านสุขภาพของตนเอง ครบครัว ชุมชน
ป้องกันโรคติดต่อที่นาโดยสัตว์ และแมลงเป็นพาหะ
สร้างความสามัคคีในชุมชน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามในชุมชน อันเป็นผลให้พื้นที่

.

.
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.2 (3) โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์
โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย สมัยก่อนมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่ในปัจจุบันพื้นที่เทศบาล
เมืองบางกรวย มีการเพิ่มขึ้นของประชากร จากการขยายตัวของชุมชนซึ่งติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ย่อมมี
ความต้องการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มต่า งๆสู งขึ้น ซึ่งสภานการณ์ปัจ จุ บั น
ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกทาลายจนเกินความสามารถที่จะฟื้ นตัวได้ จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางกรวย เกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันผลจากการ
บริ โ ภคของประชาชน ก็ยั งก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้าเน่าเสีย
ปัญหาขยะมูลฝอยอากาศเป็น พิษ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย
ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาน้าเน่าเสีย เป็นปัญหาที่สาคัญที่สมควรเร่งดาเนินการ เพราะมี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่
เหมาะสมอาจส่งผลกระทบในระยะยาว ทั้งปัญหาสุขภาพของประชาชนและปัญหาสภาวะโลกร้อน ดังนั้นการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและการดูแลรักษาแหล่งน้าจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ด้วยเหตุนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มเสริ มสร้ างความรู้ด้า นสิ่ งแวดล้ อมและสร้ างจิตส านึ ก การอนุรั ก ษ์ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ( ทสม.) ในชุมชน และได้เป็น
เครือข่าย ในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี โดย
ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบางกรวย ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าอาศัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ถ้วนหน้าตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางกรวยต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองบางกรวย
๒.เพื่อเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดนนทบุรี
๓.เพื่อให้อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาขยะมูลฝอยและน้าเสีย
๔.เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยและน้าเสีย
๕.เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในการร่วมกันจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์แหล่งน้า
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน( ทสม.) และประชาชนที่มีจิต
อาสาร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๐๐ คน

๔๐

เชิงคุณภาพ
๑.อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถน าความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการอบรม
โครงการฯ มาปรับใช้ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนเพื่อกาจัด
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยลดลง ร้อยละ ๑๐
๒.อาสาสมัครพิทักษ์สิ่ งแวดล้อม ร่ว มกันอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ งน้าในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย จานวน ๑๖ คลอง คิดเป็นร้อยละ ๓๕ (จากจานวนคู - คลองทั้งหมด ๔๖ แห่ง )
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
๖.วิธีดำเนินกำร
๑. จัดทาโครงการ และเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
๒. รวบรวมข้อมูล วางแผนการดาเนินโครงการ
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อดาเนินโครงการ
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเทศบาลเมืองบางกรวย
๕. ทาหนังสือเชิญเข้าอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ
๖. ดาเนินกิจกรรมจัดการอบรมโครงการ ตามแผนงานที่กาหนด
๗. ประเมินผลการดาเนินโครงการ และรายงานผลการดาเนินโครงการ
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
จัดการอบรมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
๘.งบประมำณดำเนินกำร
เบิ ก จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมื อ งบางกรวย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานเคหะและชุมชนงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดาเนินงาน
หมวดค่ า ใช้ ส อย ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่อ งกั บ การปฏิบั ติ ราชการที่ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ( หนี่งแสนบาทถ้วน ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้
๑. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการฯ
๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร
๓. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการฝึกอบรมโครงการ
๕. อื่นๆ
กำรติดตำมประเมินผล
ลาดับ
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
ที่
๑ อาสาสมัครที่เข้ารับการฝึกอบรมมี แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจปัญหาขยะมูลฝอย
และน้าเสีย

เครื่องมือเครื่องใช้
แบบทดสอบ

๔๑

๒

๓

ปริมาณขยะมูลฝอยในเทศบาลเมือง
บางกรวยมีจานวนลดลงร้อยละ๑๐

การคานวณเปรียบเทียบ
การชั่งน้าหนักปริมาณขยะ
ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละ มูลฝอยทีเ่ ก็บขนไปกาจัด
เดือนในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
แหล่งน้าในเขตเทศบาลเมืองบาง
ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้า อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้า
กรวยจานวน ๑๖ คลอง คิดเป็นร้อย
อย่างง่าย
ละ ๓๕มีคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม พื้นที่เขตเทศบาล
เมืองบางกรวย
๒. เป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดนนทบุรี
๓. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาขยะมูลฝอยและน้าเสีย
๔. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีความตระหนักถึงผลกระทบ จากปัญหาขยะมูลฝอยและน้า
เสีย
๕. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในการร่วมกันจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์แหล่งน้า

๔๒

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.2 (4) โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ปัญหามลพิษทางน้าและแหล่งน้า คู คลอง เน่าเสีย เสื่อมโทรมนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวัน
ดั ง นั้ น การแก้ ปั ญ หาแหล่ ง น้ าเน่ า เสี ย เสื่ อ มโทรม จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก คน ทุ ก ภาคส่ ว นที่ มี ก ารใช้ น้ าดี
และปล่อยน้าเสียที่จะต้องมีจิตสานึก มีความตระหนักรู้ และมีความรู้อย่างพอเพียง ในการใช้น้าและการบาบัด
น้ าเสี ย ก่ อ นปล่ อ ยทิ้ ง ซึ่ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนต่ า งๆที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งให้ ค วามรู้ ให้ ข้ อ มู ล
ให้ แ นวทางเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมและพอเพี ย งแก่ป ระชาชน ชุ ม ชน สถานประกอบการต่า งๆ ที่ มี ส่ ว น
ปล่อยน้าเสียสู่แหล่งน้าสาธารณะ อันจะช่วยให้การฟื้นฟู เยียวยา และป้องกันปัญหาแหล่งน้าเน่าเสียเสื่ อม
โทรม ได้ผลสาเร็จอย่างยั่งยืน
เทศบาลเมืองบางกรวย โดยลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เฉลี่ย 5.0
ตารางเมตรต่อคน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางน้า พบว่า แหล่งน้า คู คลอง ส่วนใหญ่มีปัญหาน้า
เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งจากรายงาน โครงการสารวจ ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน้ าเสี ย และบ าบั ด น้ าเสี ย เทศบาลเมื อ งบางกรวย โดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 พบว่า พื้นที่เทศบาลเมืองบาง
กรวยมีคลองสายหลัก จานวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวย และมีคลองสายย่อย
รวม 37 คลอง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มีข้อมูลคุณภาพน้า ที่มีค่า บีโอดี > 20 มิลลิกรัม/ลิตร มีจานวน 8 คลอง
ได้แก่ คลองไฟไหม้ , คลองวัดโบสถ์ , คลองผู้ใหญ่สาอางค์ , คลองวัดจันทร์ , คลองวัดโพธิ์เผือก , คลองบาง
ละมุด , คลองหลัง ม.สินธรา และคลองโขน ซึ่งมีความจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้าอย่าง
เร่งด่วน หากไม่รีบดาเนินการฟื้นฟูอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว จะทาให้น้าในคลองเน่าเสียเพิ่มขึ้น
จน
เกิดความเสี ย หาย สร้ างความเดือดร้ อนต่อชุมชนริมคลอง ผู้ สั ญจร การท่องเที่ยว ต่อภาพลั กษณ์จังหวัด
และส่งผลกระทบต่อแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลเมื อ งบางกรวย เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ดูแล
ฟื้ น ฟู ส ภาพแหล่ ง น้ าในพื้ น ที่ เ ขตเทศบาลเมื อ งบางกรวย จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการคื น คลองสวยสู่ ชุ ม ชน
เป็นการบาบัดน้าเสียในคลอง ด้วยการฉีดพ่นสารบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและมีผลรับรอง
ประสิทธิผลในการบาบัดคลองมาก่อนแล้ว ลงในคลองอย่างต่อเนื่อง จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
น้าเสียในคลองได้ อีกทั้งการสร้างกระบวนการปลูกจิตสานึกแก่เยาวชน ชุมชน อย่างครบวงจร ร่วมกับการ
สร้างต้นแบบการบาบัดน้าเสียต้นทางที่เหมาะสม พอเพียง ก่อนปล่อยลงสู่คลอง จะเป็ นวิธีการที่สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าเน่าเสียในคลองได้อย่างยั่งยืน
๓.วัตถุประสงค์
1. เพื่อบาบัดน้าในคลองที่เน่าเสีย ให้มีคุณภาพน้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีค่าBOD < 20
มิลลิกรัม/ลิตร
2. เพื่อลดปั ญหามลพิษทางกลิ่ น ที่มีผ ลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนริมคลอง
3. เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่ก่อให้เกิดโรค และความราคาญในพื้นที่ชุมชน
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4. เพื่อเป็ น โครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และสร้างความตระหนัก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในการร่วมมือแก้ไขปัญหาน้าในคู คลองเน่าเสีย โดยเลือกใช้เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ ที่มีต้นทุน
ต่า มีวิธีการใช้ง่าย ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมโครงการ คื น คลองสวยสู่ ชุ ม ชน จ านวน 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบาบัดน้าเสียในคู คลอง จานวน 100 คน
- บาบัดน้าเน่าเสียในคลองเป้าหมาย จานวน 3 คลอง เพื่อสร้างต้นแบบการบาบัดน้าเสียต้น
ทางที่เหมาะสม ดังนี้
1. คลองวัดโบสถ์
2. คลองไฟไหม้
3. คลองผู้ใหญ่สาอางค์
เชิงคุณภาพ
- ลักษณะทางกายภาพของน้าในคลอง มีสภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นผลชัดเจน ได้แก่ กลิ่นเหม็น
ลดลง สภาพสีน้าเปลี่ยนแปลงดีขึ้น BOD < 20 มิลลิกรัม/ลิตรและกากตะกอนที่ลอยบนผิวน้าลดลงมากกว่า
ร้อยละ 60
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อคุณภาพน้าใน
คลอง ภายหลังได้รับการบาบัดน้าเสีย มากกว่าร้อยละ 60
- เป็นโครงการที่มีประสิทธิผล สามารถขยายผลโครงการ ไปสู่การบาบัดน้าเสียในคลองอื่นๆ
ได้ มากกว่าร้อยละ 60
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
คลองในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
๖.วิธีกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานด้านการบาบัดน้าเสียในคลอง
1. ศึกษา และสารวจพื้นที่ดาเนินโครงการ
2. นาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้ในโครงการ
4. จัดเตรียมรถบรรทุกน้า ขนาดความจุ 6,000 ลิตร สาหรับผสมสารนาโนชีวภาพ เพื่อฉีด
พ่นในคลองเป้าหมาย สาหรับช่วง 2 สัปดาห์แรก
5. ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับเติมสารบาบัดน้าเสีย ลงในคลองเป้าหมาย จานวน 3
คลอง ดังนี้
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5.1 คลองวัดโบสถ์ (ระยะทาง 650 เมตร)
- ช่วงที่ 1 ระยะทาง 70 เมตร การบาบัดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ (ถังพลาสติก ขนาด
500 ลิตร จานวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพ สู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพื้นที่ติดตั้งถังเพื่อความ
แข็งแรง) โดยปล่อยหยด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
- ช่วงที่ 2 ระยะทาง 300 เมตร การบาบั ดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรี ย์ จานวน 1 จุด
(ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จานวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพสู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพื้นที่
ติดตั้งถังเพื่อความแข็งแรง) โดยปล่อยหยดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
- ช่วงที่ 3 ระยะทาง 280 เมตร การบาบั ดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ จานวน 1 จุด
(ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร จานวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพสู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพื้ นที่
ติดตั้งถังเพื่อความแข็งแรง) โดยปล่อยหยดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
5.2 คลองไฟไหม้ (ระยะทาง 140 เมตร)
- การบาบัดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ จานวน 1 จุด (ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร
จ านวน 1 ถัง พร้ อมท่อปล่ อยสารนาโนชีว ภาพสู่ คลอง ซึ่งจะมีการปรับพื้นที่ติดตั้งถังเพื่อความแข็งแรง )
โดยปล่อยหยดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
5.3 คลองผู้ใหญ่สาอางค์ (ระยะทาง 230 เมตร)
- ช่วงที่ 1 ระยะทาง 100 เมตร การบาบั ดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ จานวน 1 จุด
(ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จานวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพสู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพื้ นที่
ติดตั้งถังเพื่อความแข็งแรง) โดยปล่อยหยดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
- ช่วงที่ 2 ระยะทาง 130 เมตร การบาบัดด้วยการฉีดพ่น หรือเทจุลินทรีย์ สัปดาห์ละ2 ครั้ง
ร่วมกับการเทน้าหมักโดยชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
6. จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมโครงการ คื น คลองสวยสู่ ชุ ม ชน จ านวน 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบาบัดน้าเสียในคู คลอง
7. ตรวจสอบติ ด ตาม คุ ณ ภาพน้ าในคลอง ด้ ว ยการตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยตรวจคุณภาพน้าในค่าพารามิเตอร์ ตามมาตรฐานน้า ผิวดิน ได้แก่ ค่าออกซิเจน
ละลายน้ า (DO) , ค่าความเป็ น กรดด่า ง (PH) , ของแข็งละลายน้ า (TDS) , ซัล ไฟต์ (Sulfide) , ปริม าณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สาร (BOD) , แอมโมเนีย (NH3¯) , ไนเตรท (NO3¯) ,
Fecal Coliform Bacteria , Total Coliform Bacter
8. ดาเนินโครงการตามแผนที่กาหนดไว้ (เอกสารแนบท้าย) และมีการติดตามผล
การ
ดาเนินโครงการ โดยช่วง 1 - 2 เดือนแรกติดตามทุก 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นติดตามผลทุก 2 - 3 สัปดาห์
ตลอดการดาเนินโครงการ ดังนี้
ทางกายภาพ เช่น สี , กลิ่น , ความขุ่น-ใส เป็นต้น โดยการตรวจวัดภาคสนาม บันทึกภาพ
และการเก็บแบบสอบถาม
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9. ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า 3 เดือน/ครั้ง ทั้ง 3 คลองๆ ละ 1 เล่ม
10. ทาแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ ทั้ง 3 คลอง เป้าหมาย
โดยจะมีการทาแบบประเมินทั้งก่อนดาเนินโครงการ และหลังดาเนินโครงการ
11. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแผนดาเนินโครงการ
12. สรุปผลและนาเสนอผลการดาเนินโครงการ
การดาเนินงานในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ออกบูทรณรงค์การจัดการขยะ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง (ตลาด 2 ครั้ง , ชุมชน 1 ครั้ง ,
โรงเรียนใกล้เคียงพื้นที่คลองเป้าหมาย 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)
3. การมีส่วนร่วมโดยนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงพื้นที่คลองเป้าหมาย โดยการสอน
ทาน้าหมักจุลินทรีย์ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการใช้น้าหมักจุลินทรีย์ในการบาบัด น้าเสียในคลอง
๗. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
- ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนกันยายน (พ.ศ. 256๑-๒๕๖๔)
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ คืนคลองสวยสู่ชุมชน ณ คลองวัดโบสถ์ (ตลาดนัดหลังการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
- สถานที่ดาเนินการบาบัดน้าเสีย คลองเป้าหมาย จานวน 3 คลอง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
1. คลองวัดโบสถ์
ระยะทาง 650 เมตร ช่วงที่ 1 ประมาณ 70 เมตร
ช่วงที่ 2 ประมาณ 300 เมตร
ช่วงที่ 3 ประมาณ 280 เมตร
2. คลองไฟไหม้
ระยะทาง 140 เมตร
3. คลองผู้ใหญ่สาอาง
ระยะทาง 230 เมตร ช่วงที่ 1 ประมาณ 100 เมตร
ช่วงที่ 2 ประมาณ 130 เมตร
๘. งบประมำณดำเนินกำร
โดยเบิกจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (พ.ศ. 256๑ –๒๕๖๔) เทศบาล
เมืองบางกรวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
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กำรติดตำมประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. ก่อนดำเนินโครงกำร
1. คุณภาพน้าในคลองเป้าหมาย
โดยลักษณะทางกายภาพ ในการ
ตรวจน้าภาคสนาม
2.ความพึงพอใจของประชาชนที่
อาศัย อยู่ ริ มคลองเป้ าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง

๒. ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
1. คุณภาพน้าในคลองเป้าหมาย
โดยลักษณะทางกายภาพ ในการ
ตรวจน้าภาคสนาม
2.ความพึงพอใจของประชาชนที่
อาศัย อยู่ ริ มคลองเป้ าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง

๓. หลังดำเนินโครงกำร
1. คุณภาพน้าในคลองเป้าหมาย
โดยลักษณะทางกายภาพ และผล
จากการตรวจสอบทาง
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
2.ความพึงพอใจของประชาชนที่
อาศัย อยู่ ริ มคลองเป้ าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของ -ชุดตรวจน้าภาคสนาม
น้าในคลองเป้าหมายภาคสนาม
-แบบสอบถามความ
(สี กลิ่น ความขุ่น - ใส)
พึงพอใจ
- ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง

-ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของ -ชุดตรวจน้าภาคสนาม
น้าในคลองเป้าหมายภาคสนาม
-แบบสอบถามความ
(สี กลิ่น ความขุ่น - ใส)
พึงพอใจ
- ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง

-ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของ
น้าในคลองเป้าหมายภาคสนาม
(สี กลิ่น ความขุ่น - ใส)
-เก็ บ ตั ว อย่ า งน้า คลองเป้ า หมายที่
บาบัดน้าเสียส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
- ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง

-ชุดตรวจน้าภาคสนาม
-ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพน้า
-แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. น้ าในคลองที่เน่ าเสี ย ได้รับการบาบัดให้ มีคุณภาพน้าในทางที่ดี ขึ้น มีค่า BOD < 20
มิลลิกรัม/ลิตร
2. ลดปัญหามลพิษทางกลิ่น ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนริมคลอง
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3. ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ จากยุงซึ่งเป็นพาหะ นา
โรค และสร้างความราคาญให้แก่ประชาชนในชุมชน ที่มาจากแหล่งน้าเน่าเสีย
4. มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสร้ า งความตะหนัก ระหว่า งภาครั ฐ เอกชน และชุ มชน
ในการหาแนวทางร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียโดยเลือกใช้เทคโนโลยีนาโนชีวภาพที่มีต้นทุนต่า มี
วิธีการใช้ง่าย ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.2 (5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกาจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ปั ญ หาขยะมู ล ฝอย เป็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ และส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และจิตใจ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บท การบริหารจั ดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 – 2564) จัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง ประชารัฐ โดยใช้หลักการ
3 Rs คื อ การใช้ น้ อ ย ใช้ ซ้ า และน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ลดปริ ม าณการเกิ ด ขยะมู ล ฝอย
ในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
จังหวัดนนทบุรี ได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จั ง หวั ด สะอาด” ซึ่ ง มี ห ลั ก การส าคั ญ ด้ า นการรณรงค์ ลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอย ภายใต้ ห ลั ก การ 3 Rs
และหลักการประชารัฐ โดยมีเป้าหมายการดาเนินการให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกาจัด
ที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ร้อยละ 40
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลเมืองบาง กรวย
รณรงค์ ก ารคั ด แยกขยะ และได้ ด าเนิ น โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารก าจั ด ขยะมู ล ฝอยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยในปีที่ผ่านมา ได้สร้างชุมชนต้นแบบ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จานวน 2 ชุมชน จากทั้ งหมด 49 ชุมชน และยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบการบริหารจั ดการขยะมูลฝอย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ต่อไป
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลเมื อ งบางกรวย จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบั ติการกาจั ดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่ว ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-๒๕๖๔ เพื่อส่ งเสริม
สนับสนุน ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้
ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ของรัฐบาล อีกทั้ง เป็นการป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตเทศบาล
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยหลักการ 3Rs ของส่วนราชการ
สถานศึกษา ศาสนา ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่เขตเทศบาล
2. เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบการก าจั ด ณ บ่ อ ขยะของ อบจ.
นนทบุรี ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559
3. เพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล ลดแหล่ งการเกิดมลพิษ
ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ตามแนวทางประชารัฐ ในการดาเนินการจัดการ ขยะมูล
ฝอยชุมชน
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
- มี ส่ ว นราชการ ภาคเอกชน/รั ฐ วิ ส าหกิ จ สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน และชุ ม ชนเข้ า ร่ว ม
ฝึกอบรมตามโครงการ ดังนี้
ส่วนราชการ จานวน 3 แห่ง
1. เทศบาลเมืองบางกรวย
3. รพ.สต.ตาบลบางกรวย
2. รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม
ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปะเทศไทย
2. บริษัท ทีโอที จากัด
สถานศึกษา จานวน 10 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนวัดจันทร์
2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
3. โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
4. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
5. โรงเรียนวัดลุ่ม
6. โรงเรียนวัดสาโรง
7. โรงเรียนวัดสนามนอก
8. โรงเรียนวัดสัก
9. โรงเรียนวัดชลอ
10. โรงเรียนศึกษาบัณฑิต
ศาสนสถาน จานวน 16 แห่ง ดังนี้
1. วัดชะลอ
5. วัดจันทร์
9. วัดโพธิ์เผือก
13. วัดกล้วย
2. วัดสัก
6.วัดลุ่มคงคาราม
10.วัดเชิงกระบือ
14.วัดเกตุ
3. วัดโตนด
7.วัดสาโรง
11.วัดสนามนอก
15.วัดสวนใหญ่
4. วัดสนามใน 8.วัดโพธิ์บางโอ
12.วัดท่าบางสีทอง
16.วัดกระโจมทอง
ชุมชน/หมู่บ้าน จานวน 49 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนี้
1. ชุมชนสุขใจ
16. ชุมชนริมคลองบางกรวย
2. ชุมชนทิพยเนตรสามัคคี
17. ชุมชนวัดโพธิ์เผือก
3. ชุมชนหมู่บ้านรัตนวรรณ
18. ชุมชนหมู่บ้านสินธรา
4. ชุมชนหมู่บ้านครูเซนคาเบรียล
19. ชุมชนนครอินทร์พัฒนา
5. ชุมชนวัดกล้วย
20. ชุมชนสุนทรศิริ
6. ชุมชนรุ่งโรจน์
21. ชุมชนโรงหล่อพัฒนา
7. ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม
22. ชุมชนวัดสวนใหญ่
8. ชุมชนร่วมใจพัฒนา
23. ชุมชนศรีบัณฑิต 2 – ทวีสุข
9. ชุมชนวัดท่าบางสีทอง
24. ชุมชนหมู่ 7 ตาบลวัดชลอ
10. ชุมชนสินพัฒนา
25. ชุมชนวัดสาโรง
11. ชุมชนสมปรารถนา
26. ชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิง
12. ชุมชนสุชาวดี
27. ชุมชนวัดจันทร์
13. ชุมชนริมทางรถไฟ
28. ชุมชนวัดสนามนอก
14. ชุมชนโค้งมะขาม
29. ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา
15. ชุมชนวัดโตนด
30. ชุมชนวัดเกด
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31. ชุมชนหมู่บ้านเทพประทาน
41. ชุมชนวัดโพธิ์บางโอ
32. ชุมชนสังข์ฉิมพัฒนา
42. ชุมชนตลาดศรีบางกรวย
33. ชุมชนหมู่บ้านภานุรังษี
43. ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา
34. ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด
44. ชุมชนหมู่ที่ 6 วัดพิกุลทอง
35. ชุมชนหมู่บ้านธนากร 2
45. ชุมชนริมสวน
36. ชุมชนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต
46. ชุมชนหมู่บ้านเกษราวิลล์
37. ชุมชนตลาดศรีบางกรวย หมู่ 1
47. ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา 2
38. ชุมชนหมู่บ้านศรีบัณฑิต 3
48. ชุมชนหมู่บ้านลุ่มพัฒนา
39. ชุมชนวัดชลอ หมู่ 3
49. ชุมชนอภิรมย์
40. ชุมชนหมู่บ้านศิขรินทร์
- สร้างชุมชนต้นแบบ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 3 ชุมชน
4.2 เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมตามโครงการ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ตามหลักการ 3Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่เข้าสู่ระบบการกาจัด ณ บ่อขยะของ อบจ. นนทบุรี ลดลง
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยย้อนหลัง
5. พั้นที่ดำเนินกำร
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจตามแผนโครงการ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดจันทร์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ระยะที่ 2 สร้ า งชุ ม ชนต้ นแบบการลดและการคั ด แยกขยะมู ล ฝอย 3 ชุ ม ชน ในพื้ น ที่
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย การฝึ กปฏิบั ติการคัดแยกขยะและการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
ในชุมชนต้นแบบ การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชนต้นแบบ
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. จัดทารายละเอียดของโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
2. ประชุมคณะทางาน เพื่อวางแผนดาเนินงานโครงการ
3. ติ ด ต่ อ ประสานส่ ว นราชการ สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน/รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่เข้าร่วมโครงการ
4. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามแผนโครงการ
5. คัดเลือกชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ที่มีความพร้อมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย มา
เป็นชุมชนต้นแบบของกิจกรรมโครงการ
6. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ สร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบ และเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
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6. ประเมินผล/สรุปผล และรายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจตามแผนโครงการ
ระยะที่ 2 สร้างชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนเมษายน –
กันยายน ของปีงบประมาณ นั้น
8. งบประมำณดำเนินกำร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
โดยเบิ ก จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมื อ ง
บางกรวย กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานก าจั ด ขยะและสิ่ ง ปฏิ กู ล
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกาจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
ระยะที่ 1
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าเช่าสถานที่ และเครื่องเสียง
5. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
ระยะที่ 2
1. ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การสร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบ การคั ด แยกขยะ
แบบมีส่วนร่วม จานวน 3 ชุมชน
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร
3. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
4. ค่าเช่าสถานที่และเครื่องเสียง
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
1๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ส่ ว นราชการ สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน ในพื้ น ที่ เ ขตเทศบาล มี ค วามรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยหลักการ 3Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่เข้าสู่ระบบการกาจัด ณ บ่อขยะของ อบจ.นนทบุรี ลดลง
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

๕๒

3. เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชนในเขตเทศบาล ลดแหล่ ง การเกิ ด มลพิ ษ
ลดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค
4. เกิดความร่วมมือ ตามแนวทางประชารัฐ ในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

๕๓

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.2 (6) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบ
กับรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง เป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเป็น
ภูมิคุ้มกันจากปัญหาทางสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัวโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชนที่เห็นความสาคัญของครอบครัว มีการบริหารจัดการ และดาเนินการ
ของคณะบุคคล มีสมาชิกเครือข่ายครอบครัวในชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของครอบครัวและน าไปสู่ ปัญหาของสังคมต่าง ๆ มากมาย เพราะหากครอบครัว ไม่เข้มแข็งพอการ
ปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวให้รอดพ้นจากภัยรอบด้านจะทาได้ยาก ประกอบกับสภาพปัญหาสังคมใน
ปัจจุบันกาลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทาให้คนใน
ชุมชน
มีโอกาสบริหารจัดการทั้งทางด้านการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม
๓.๒ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ศู น ย์ ร วมในการพั ฒ นาสถาบั น ครอบครั ว ที่ มี ก ารบริ ห ารการจั ด การ
โดยชุมชน
๓.๓ เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนาไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เชิงปริมาณ
๔.๑.๑ จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
๔.๑.๒ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานจานวน ๑ ครั้ง
๔.๒ เชิงคุณภาพ
๔.๒.๑ สร้างโอกาสให้คณะกรรมการได้เกิดการเรียนรู้ไปพัฒนาและบริหารงานในกลุ่มเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
๔.๒.๒ คณะกรรมการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

๕๔

๕. พื้นที่ดาเนินการ
- สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวยหรือในชุมชน และ/หรือศึกษาดูงานในต่างจังหวัด
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
๖.๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก และชุมชนในเขตเทศบาล
๖.๔ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและฝึกอบรมศึกษาดูงาน
๖.๕ สรุปผลการประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผลและติดตามผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
- ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
- ๕๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
- งานสวัสดิภาพเยาวชน สตรี และคนชรา กองสวัสดิการสังคม
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน
๑๐.๒ ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน
๑๐.๓ สร้างโอกาสในชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวเพื่อนาไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

๕๕

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.2 (7) โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา
๕๓ กาหนดให้เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา ๕๔ เทศบาลเมือง อาจจัดทากิจการใดๆ ใน
เขตเทศบาล (๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๐) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยปัญหาที่สาคัญประการหนึ่ง
ของประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาด้านความพิการของประชาชน ซึ่งคนพิการแต่ละประเภทจะมีข้อจากัดในการ
ดารงชีวิตที่แตกต่างกัน ถือว่าเป็ น กลุ่ มคนกลุ่ มหนึ่งที่มีข้ อจากัดในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนและคนอื่นๆ ในสังคม อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางด้านร่างกายหรือสมอง
ทาให้เกิด ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของคนพิการ จึงได้จัดสรรงบประมาณ
ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสาหรับคนพิการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สังคมมีความเอื้ออาทรและอยู่อย่างสงบสุขตามวิถีของสังคมไทย
จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ โดยเน้นการให้โอกาสและพื้นที่ทางสังคม
คนพิการในมิติต่างๆ
๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ
๓.๓ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการดาเนินชีวิตในสังคม

แก่

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานสาหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เล็งเห็นถึงศักยภาพและคุณค่าของตนเอง
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
- สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย หรือในชุมชน และ/หรือ ศึกษาดูงานในต่างจังหวัด
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ประชุม วางแผน และเตรียมการ
๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๓ ประสานวิทยากร คนพิการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕๖

๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗

สารวจสถานที่ฝึกอบรมดูงาน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ

๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
- ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมำณดำเนินกำร
- ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- คนพิการมีเจตคติที่ดีต่อสังคมในมิติต่างๆ
- คนพิการเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ
- คนพิการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการดาเนินชีวิตในสังคม

๕๗

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.2 (8) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
๑. ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
๒. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยผู้นาเป็นหลัก เพราะว่าความเป็นผู้นาเป็นคุณสมบัติที่ทุกคน
สามารถเป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อดึงเอาศักยภาพภาวะผู้นา
ที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ ดังนั้นผู้นาชุมชน จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการกระตุ้นให้ชาวชุมชน
ในท้องถิ่นได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะในทุก ๆ ด้าน จนนาไปสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาของเทศบาลต่อไป ประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหาร
เทศบาลได้ให้ความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาผู้นาชุมชนให้มีความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนามาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการ และการพัฒนาชุมชนของตนเอง การฝึกอบรมและศึกษาดูงานจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน หรือแกนนาองค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เทศบาล ฯ จึงได้จัดทา
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน” ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน หรือ
แกนนาองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อให้ผู้นาชุมชนได้นาความรู้ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อให้ชุมชนมีผู้นาที่มีภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
๓.๔ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นบังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ
๓.๕ เพื่อให้แกนนาองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างบูรณาการ
และยั่งยืน
๓.๖ เพื่อนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาบูรณาการ
ใช้กับชุมชน และพัฒนาชุมชน

๕๘

๔. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์กรต่างๆ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ
และมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทางานร่วมกัน และเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย และ นอกสถานที่
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๖.๓ ประสานแกนนาองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘

จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
จัดเตรียมยานพาหนะ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผลการดาเนินงาน

๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมำณ
งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน หรือแกนนาองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้ และประสบการณ์ เพิ่มขึ้น
๑๐.๒ ผู้นาชุมชนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐.๓ การพัฒนาท้องถิ่นบังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ แกนนาองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน
๑๐.๕ ผู้นาชุมชนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาและศึกษาดูงานมา
บูรณาการใช้กับชุมชน และพัฒนาชุมชน ต่อไป

๕๙

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
1.2.3 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.3 (1) โครงการฝึกอาชีพคนพิการ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา
๕๓ กาหนดให้เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา ๕๔ เทศบาลเมือง อาจจัดทากิ จการใดๆ
ในเขตเทศบาล (๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๖) การส่งเสริม
การฝึก และการประกอบอาชีพ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการส่งเสริมอาชีพโดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพให้กับคนพิการ
ในชุมชน เพื่อนาวิชาความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว
เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการมีงานทาแก่คนพิการ
๓.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสในการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของคนพิการ
๓.๓ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและงานทาอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
- ฝึกอบรมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยจานวน ๒ หลักสูตรๆ ละไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
- สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย หน่วยงานราชการ วัด หรือชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประสานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ดาเนินการฝึกอบรม
ประเมินผลการดาเนินงาน

๖๐

๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
- ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมำณดำเนินกำร
- ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- จานวนหลักสูตรที่ฝึกอบรม ๒ ครั้ง
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อครั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
- คนพิการมีทางเลือกหรือโอกาสในการมีงานทา
- เกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายคนพิการ
- คนพิการมีอาชีพและมีงานทาอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง

๖๑

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.3 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา
๕๓ ซึ่งกาหนดให้ดาเนินการตามมาตรา ๕๐ (๗) โดยให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖
ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า อันจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และตามแนวคิด
พื้นฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน คือ การช่วยให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งหมายถึงประชาชน
ต้องช่วยกันในการพัฒนาตนเองไม่ใช่เป็นผู้รับการพัฒนาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะผู้กระทาการพัฒนาจะเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาโดยตรง ดังนั้นการพัฒนาชุมชนแนวใหม่จึงเน้นการพัฒนาคน โดยยึดหลักสาคัญให้ทุก
คนมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาของตนเองด้ ว ยตนเอง และเมื่ อ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแล้ ว
กระบวนการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเครื่องป้องกันว่าผลแห่งการพัฒนาจะ
เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่และยังเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชน
สืบเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
การค้าและอุตสาหกรรม ทาให้สตรีและประชาชนจานวนมากได้รับผลกระทบ ถูกเลิกจ้างและว่างงาน ซึ่ง
สตรีและประชาชนเหล่านี้มักจะไม่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทาให้ไม่มีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตและการทางาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยี รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกระแสจากสังคมภายนอกประเทศ เช่น การขับเคลื่อน
เกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคสตรี การเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน เพื่อให้สตรีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
มีศักยภาพในการดารงชีวิต ได้รับการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีส่วนร่วมในการ
ดูแลชุมชนตามสภาพและบทบาท รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเพื่อให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับผู้บริหารได้เล็งเห็นความสาคัญของกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยจึงได้จัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม หรือศึกษา
ดูงาน ให้สตรีได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ปฏิบัติได้
จริงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมือง
บางกรวย พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ เพื่อพัฒนาให้กลุ่มสตรีมีศักยภาพในการดาเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีเชิงบูรณาการ

๖๒

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
๔.๑ เชิงปริมาณ
๔.๑.๑ จั ดประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่ มสตรีพัฒ นาเมืองบางกรวยไม่น้อยกว่า
๑ ครั้ง/ปี
๔.๑.๒ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะกรรมการกลุ่มสตรีพัฒนาเมือง บาง
กรวย สมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน
๔.๑.๓ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะกรรมการกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย
เครื อข่ายสตรี ป ระจ าชุมชน คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิกสภาเทศบาล หั ว หน้าส่ ว นราชการ และผู้ เกี่ยวข้อง
จานวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
๔.๒ เชิงคุณภาพ
๔.๒.๑ สร้างโอกาสพร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ให้กลุ่มสตรีได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
นาไปพัฒนาและบริหารงานในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
๔.๒.๑ กลุ่มสตรีนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
๕.๑ สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๕.๒ หน่วยงานราชการอื่น ๆ
๕.๓ วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๕.๔ ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. กำรดำเนินงำน
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ประชุมชี้แจง
๖.๓ แต่งตั้งคณะทางาน
๖.๔ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน
๖.๕ ดาเนินการจัดกิจกรรม
๖.๕.๑ จัดประชุม
๖.๕.๒ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๖.๖ สรุปผลและประเมินผลการดาเนินงาน
๖.๗ รายงานผลและติดตามผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๘. งบประมำณดำเนินกำร
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานสวัสดิภาพเยาวชน สตรี และคนชรา กองสวัสดิการสังคม

๖๓

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยมีการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๑๐.๒ กลุ่มสตรีมีศักยภาพในการดาเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีเชิงบูรณาการ

๖๔

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.3 (3) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทาอาหาร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่ องจากไม่มีร ายได้ห รื อรายได้ไม่เ พีย งพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสั งคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) กาหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจทากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดทา
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทาอาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะอาชีพในด้านการประกอบอาหาร ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อให้สามารถนา
ความรู้และทักษะที่รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
3.๒ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3.๓ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน
๔. เป้ำหมำย
4.๑ เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
4.๒ เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ จากจานวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
๖.๒ ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุสาหรับการฝึก

๖๕

๖.๓ ดาเนินโครงการ
๖.๔ สรุปโครงการ
๖.๕ รายงานผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ –สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมำณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
๑๐.๑ ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
๑๐.๒ ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
๑๐.๓ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน

๖๖

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.3 (4) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่ องจากไม่มีร ายได้ห รื อรายได้ไม่เ พีย งพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสั งคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) กาหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจทากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดทา
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
อาชีพในด้านการคิดประดิษฐ์นาวัสดุ -อุปกรณ์ต่างๆมาประดิษย์หรือประยุกต์การใช้งานให้เกิดประโยชน์ แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งบางกรวย เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ แ ละทั ก ษะที่ รั บ จากการฝึ ก อบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายใช้จ่ายภายในครัวเรือน
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
3.๒ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3.๓ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน
๔. เป้ำหมำย
4.๑ เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
4.๒ เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ จากจานวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุสาหรับการฝึก
ดาเนินโครงการ
สรุปโครงการ

๖๗

๖.๕ รายงานผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมำณ
๙๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
๑๐.๑ ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
๑๐.๒ ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
๑๐.๓ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน

๖๘

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.3 (5) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานบริการ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) กาหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจทากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดทา
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
อาชีพในด้านงานบริการ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อให้สามารถนาความรู้และทักษะที่รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายใช้จ่ายภายในครัวเรือน
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
3.๒ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3.๓ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน
๔. เป้ำหมำย
4.๑ เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
4.๒ เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ จากจานวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
๖.๒ ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุสาหรับการฝึก

๖๙

๖.๓ ดาเนินโครงการ
๖.๔ สรุปโครงการ
๖.๕ รายงานผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมำณ
๘๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
๑๐.๑ ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
๑๐.๒ ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
๑๐.๓ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน

๗๐

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.3 (6) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานหัตถกรรม
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่ องจากไม่มีร ายได้ห รื อรายได้ไม่เ พีย งพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสั งคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) กาหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจทากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดทา
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานหัตถกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะอาชีพในด้านงานหัตถกรรม ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อให้สามารถนาความรู้และ
ทักษะที่รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
3.๒ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่ มรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3.๓ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน
๔. เป้ำหมำย
4.๑ เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
4.๒ เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ จากจานวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
๖.๒ ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุสาหรับการฝึก
๖.๓ ดาเนินโครงการ

๗๑

๖.๔ สรุปโครงการ
๖.๕ รายงานผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมำณ
๙๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
๑๐.๑ ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
๑๐.๒ ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
๑๐.๓ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน

๗๒

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.2.3 (7) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่าง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่ องจากไม่มีร ายได้ห รื อรายได้ไม่เ พีย งพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสั งคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) กาหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจทากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดทา
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
อาชีพในด้านงานช่าง ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อให้สามารถนาความรู้และทักษะที่รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายใช้จ่ายภายในครัวเรือน
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
3.๒ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3.๓ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน
๔. เป้ำหมำย
4.๑ เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
4.๒ เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถนาความรู้ที่ได้จ ากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ จากจานวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุสาหรับการฝึก
ดาเนินโครงการ
สรุปโครงการ
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๖.๕ รายงานผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมำณ
๙๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
๑๐.๑ ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
๑๐.๒ ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
๑๐.๓ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
1.3.1 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.1 (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามของโลก ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได้ แต่
ยั งได้รั บ ผลกระทบจากการลั กลอบล าเลี ย งยาเสพติดจากภู มิภ าค และประเทศเพื่อ นบ้านข้า มาจาหน่ า ย
ภายในประเทศ โดยยาบ้า และยาไอซ์เป็นตัวยาสาคัญ กลุ่มเป้าหมายเด็ก และเยาวชน ช่วงอายุ 15 – 29 ปี
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสพ / การใช้ยามากที่สุด และมีการกระจายยาเสพติด
ไปถึงหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของสังคม
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ตระหนัก และให้ความสาคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเพื่อให้บรรเทาเบาบาง หรือหมดไปจากชุมชน จึงได้จัดทาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้ง
ตระหนักถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันเป็นกลไก
เครือข่าย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3.2 เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจรู้ถึงโทษ พิษภัยยาเสพติด
3.4 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 เพื่อสร้างกลไก เครือข่าย ในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต
(เป้าหมาย) กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน จานวน 100 คน
(ผลผลิต) เด็ก เยาวชน ประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้องได้เห็นชีวิตจริงและผลกระทบของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทาให้เกิดการตระหนัก และฉุกคิดได้ว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทุกชนิด
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สถานทีร่ าชการ หรือหน่วยงานที่เหมาะสม
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 วิเคราะห์ สืบสภาพชุมชน
6.2 เขียนโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติโครงการ
6.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
6.5 ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมโครงการ
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6.6 ดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
6.7 สรุป และประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
(ตัวชี้วัด) เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานไม่น้อยว่าร้อย 80
(ผลลัพธ์) เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เกิดตระหนัก และรู้ถึงโทษพิษภัยของ
ยาเสพติด จนรวมพลังกันสร้างกลไก เครือข่าย เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.1 (2) โครงการหนูจะเป็นเด็กดี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นความดีที่ต้องสร้างจิตสานึกตั้งแต่ปฐมวัย ปลูกฝังความรู้สึกว่าความ
ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และถ้าไม่สุจริตจะส่งผลต่อตนเอง และคนรอบข้างอย่างไร ดังนั้นโครงการนี้ ต้องการ
ส่งเสริม เจตนคติของเด็กในเรื่องความซื่อสัตย์ และเข้าใจความหมายของคาว่าซื่อสัตย์ เด็ก ๆ ประพฤติตนได้
ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และมีความละอายเมื่อทาผิด
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564) พรบ.การศึกษาชาติ มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการในข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สอดคล้องกับแผนยุ ทธศาสตร์เทศบาล แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (2560-2564) เทศบาลเมืองบางกรวย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศพด.โรงเรียนวัดสาโรง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (2560-2564) ศพด.โรงเรียนวัดสาโรง
3.วัตถุประสงค์
3.1 ให้เด็ก ๆเข้าใจความหมายคาว่าซื่อสัตย์ เด็ก ๆปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ ไม่พูดปด ไม่
หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต มีจิตสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.2 ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสาโรง
เชิงคุณภาพ
เด็กร้อยละ 90 เข้าใจความหมายของความซื่อสัตย์และปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ มีความ
พอเพียงประหยัด มีความรับผิดชอบ ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น และมีจิตสาธารณะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสาโรง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 คณะครูร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม โครงการหนูจะเป็นเด็กดี
6.2 แต่งตั้งคณะครูในการดาเนินงาน
6.3 จัดหาและผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย
6.4 ครู ชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดแผนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6
กิจกรรม ในแต่ละหน่วยการเรียน กิจกรรมที่สอดแทรกในหน่วยการเรียนประจาวันมีทั้งหมด 5 กิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
- กิจกรรมความเป็นธรรมทางสังคม
- กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง
- กิจกรรมการมีจิตสาธารณะ
- กิจกรรมกระทาอย่างรับผิดชอบ
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6.5 ประเมินผลการเรียนรู้ และรายงานผลการเรียนรู้
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสาโรง กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละ 90เด็กบอกความหมายของความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ได้
10.2 ร้อยละ 90 เด็กเข้าใจและบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตน ของเพื่อน ของส่วนรวมไม่
ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
10.3 ร้อยละ 90 เด็กบอกประโยชน์และโทษของความซื่อสัตย์
10.4 ร้อยละ 90 เด็กประพฤติตนมีจิตสาธารณะได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย
10.5 ร้อยละ 90 เด็กประพฤติตนอย่างพอเพียง ประหยัด แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

๗๘

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.1 (3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เด็กเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีความสาคัญและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ และเป็นกาลังส าคัญในการพัฒ นาบ้านเมืองให้ เจริญรุ่งเรื อง
ก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทาหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ดังนั้นเด็กจึงจาเป็นต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้
เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าสมบูรณ์สมวัยทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ควบคู่กับ
การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการดาเนินชีวิต สามัคคี และกล้าแสดงออก
ในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมตามวัย อันจะนาไปสู่การเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญของ
ครอบครัวและประเทศขาติต่อไป
เทศบาลเมืองบางกรวย มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติ ม มาตรา ๕๐ ข้อ ๗ เทศบาลมีห น้าที่ส่ งเสริม การพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สู งอายุ และ
ผู้พิการ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองบางกรวยจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ จึงได้จัดทาโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕60 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมต่างๆ
สาหรับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ได้ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและได้เรียนรู้
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
3.๒ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กให้มีความพร้อม เหมาะสมตามวัย
3.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในความสามารถ และ จินตนาการ
เกิดความภาคภูมิใจ และได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.๔ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทากิจกรรมร่วมกัน รู้รักสามัคคี
3.๕ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เด็กภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้
5.พื้นที่ดำเนินกำร
บริเวณลานหน้าสานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย

๗๙

6.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเพื่อขอความเห็นและร่วมพิจารณา
๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๓ ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
๖.๔ แต่งตั้งคณะทางาน
๖.๕ ประชาสัมพันธ์
๖.๖ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
๖.๗ ดาเนินการตามโครงการ
- พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมการแสดงของเด็ก
- เด็กร่วมกิจกรรมตามซุ้มเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก/กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- กิจกรรมแจกของขวัญ/ของรางวัลสาหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
- สรุปผลและประเมินผลการดาเนินโครงการ
7.ระยะเวลำดำเนินงำน
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม ๒๕60
8. งบประมำณกำรดำเนินงำน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓0๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
๑๐.๑ เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
๑๐.๒ เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ให้มีความพร้อม เหมาะสมตามวัย
๑๐.๓ เด็ ก มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ กล้ า แสดงออกในความสามารถ และจิ น ตนาการ
เกิดความภาคภูมิใจ และได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๐.๔ เด็กได้ทากิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว สังคม และ รู้รัก
สามัคคี
๑๐.๕ เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๘๐

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.1 (4) โครงการนิทานชวนคิด ประจาปี 2560
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การปรับตัวหรือการพัฒนาบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับพัฒนาการของชีจิต ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เด็กได้รับในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตจะมี
ผลต่ อ การวางรากฐานที่ ส าคั ญ ต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพของเด็ ก เมื่ อ เขาเติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ การ จั ด สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย การเล่านิทานเป็นกิจกรรม
จาเป็นสาหรับเด็กที่ง่ายเหมาะกับทุกโอกาสและทุกกสถานการณ์ ธรรมชาติของเด็กชอบฟังนิทาน การเล่า
นิทานให้เด็กฟังเสมอๆ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคมในเรื่องของความมีคุณ ธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ มีภารกิจดาเนินงานตามอานาจหน้าที่การทาโครงการนี้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9 (6) ประกอบมาตรา 23 (3) ดังนั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้กับถึงคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
3.2 เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
3.3 เพื่อให้เด็กมีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
3.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จดจา และมีแรงจูงในการคิดดี พูดดี ทาดี
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ด้านปริมาณ
-นักเรียนทั้งหมดจานวน 40 คน
4.2ด้านคุณภาพ
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

ร้อยละ 80 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละ 80 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ จดจา ในการคิดดี พูดดี ทาดี

5. พื้นทีด่ ำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์
6. วิธีดำเนินกำร
ลาดับที่ รายการกิจกรรม
6.1
จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2
แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
6.3
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
6.4
ดาเนินงานตามโครงการ

หมายเหตุ
เม.ย.61
เม.ย.61
พ.ค.61
พ.ค.61 – มี.ค.62

๘๑

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์และสนุกสนาน เพลิดเพลิน
10.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
10.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
10.4 นักเรียนสามารถเป็นผู้นาและผู้ตามในการฟังที่ดี

๘๒

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.1 (5) โครงการนิทานเด็กดี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เด็ ก ปฐมวั ย มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทุ ก ด้ า นทั้ ง ร่า งกาย สั ง คม จิ ต ใจและสติ ปั ญ ญา เป็ น
ช่วงเวลาที่โอกาสทองของการเรียนรู้เปิดกว้างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งถ้าเด็กปฐมวัยไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ ไปแล้วการพัฒนาในภายหลังจะทาได้ค่อนข้างยาก ซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยนั้ นขึ้นอยู่
กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น เด็กที่มีอายุต่ากว่า 8 ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทาง
จริยธรรมจากบิดามารดาและครู ในช่วงปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่สาคัญที่สุด
การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียมสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับ
ประเทศชาติ หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ขวบนั้น เป็นหลักการที่
คานึงถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านตามลาดับขั้นของ
พัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึ กษานั้นเป็นภารกิจหน้าที่หลักของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดสนามนอกที่ดาเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และเต็ม
ตามศักยภาพเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม และจริยธรรมตาม
สาระสาคัญ ๕ ประการ หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก จานวน 25 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และ
เต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างรอบด้าน
๒. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมตามสาระสาคัญ ๕ ประการ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อการวางแผนการดาเนินงาน
๖.๓ จัดหาหนังสือนิทานตามสาระสาคัญ ๕ ประการ หลักสูตร “โตไปไม่โกง” จานวน
๑๐ เล่ม
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๖.๔ ดาเนินการตามโครงการ
๖.๕ สรุป – ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย
และเต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างรอบด้าน
๑๐.๒ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมตามสาระสาคัญ ๕ ประการ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
1.3.2 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนทุจริต
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.2 (1) โครงการภูมิใจหนูทาได้
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมปัจจุบัน การจัดการศึกษาจึงมีความสาคัญต่อ
การกาหนดทิศทางของสังคมปัจจุบัน ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น ทุกคน ทุกฝ่ายต้องร่ วมมือ
กันปลูกฝังค่านิยมในการรักความดี ซึ่งการสร้างค่านิยมความดีนั้น รากฐานสาคัญก็คือสถาบันครอบครัวที่
จะต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จัก ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมมีน้าใจ
ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นธรรมกับผู้อื่น ไม่เอาเปรียบกัน มีความรับผิดชอบรู้จักรับผิด และแก้ไขในสิ่งที่ผิด
และรู้จักการอยู่อย่างพอเพียง รู้จักบังคับตนเอง ไม่กลัวที่จะทางานหนัก หรือลาบาก สิ่งเหล่านี้ควรเริ่ม
ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก
ดังนั้ น เพื่อสนองนโยบายของรัฐ บาล และสอดคล้ องกับแผนปฏิบัติการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560-2564) เทศบาลเมืองบางกรวย นั้น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการภูมิใจหนูทาได้ นี้ขึ้นมา เพื่อที่จะปลูก
ให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกด้านความซื่อสัตย์ให้กับผู้เรียน
2. เพื่อปลูกจิตสานึกด้านความเป็นธรรมทางสังคมให้กับผู้เรียน
3. เพื่อปลูกจิตสานึกด้านการอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียน
4. เพื่อปลูกจิตสานึกด้านการมีจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
5. เพื่อปลูกจิตสานึกด้านการกระทาอย่างรับผิดชอบให้กับผู้เรียน
4. เป้ำหมำย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
4.1.1 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชะลอทั้งหมด 24 คน
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.2.1 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปฏิบัติ
ตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการได้เหมาะสมกับวัย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชะลอ
6. วิธีกำรดำเนินงำน
6.1 ประชุมครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ
6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.3 วางแผนดาเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆตามวัน เวลา ที่กาหนด
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุป-ประเมินผลและรายงาน
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7. ระยะเวลำ
ประจาปีงบประมาณ 2560
8.งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. นักเรียนมีจิตสานึกด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย
2. นักเรียนมีจิตสานึกด้านความเป็นธรรมทางสังคมไม่ละมิดสิทธิของผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย
3. เด็กเห็นความสาคัญของการอยู่อย่างพอเพียงรู้จักประมาณไม่เบียนผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย
4. นักเรียนมีจิตสานึกด้านมีจิตสาธารณะรู้จักยินดีที่ช่วยเหลือส่วนรวมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ได้เหมาะสมกับวัย
5. นั ก เรี ย นมี จิ ต ส านึ ก ด้ า นการ กระท าอย่ า งรั บ ผิด ชอบ รู้ จั ก ยอมรั บ กฎกติ ก าห้ อ งเรี ย นได้
เหมาะสมกับวัย
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.2 (๒) โครงการปลูกจิตสานึกเด็กปฐมวัย ไม่ทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการกาหนดทิศทางของ
สังคมในอนาคต ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข มีจิตใจที่ดีงามผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะความ
มีศักดิ์ศรี ยึดมั่นในความดี ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกงทุกประเภท
ทั้งนี้ครูมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีแก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้เด็กได้นาไป
ประพฤติปฏิบัติ สามารถใช้ชีวิตประจาวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โรงเรี ย นวั ด สั ก มี ภ ารกิ จ การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ของเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนั้น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการปลูกจิตสานึกเด็กปฐมวัย ไม่ทุจ ริต เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกในการทาความดี ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกงทุก
ประเภท
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกงทุก
ประเภทให้กับนักเรียน
3.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกง
3.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.๑ ด้านปริมาณ
- นักเรียนจานวน 22 คน
4.๒ ด้านคุณภาพ
- นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือ
คดโกง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชุมครู ผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
6.๒ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
6.๓ วางแผนการดาเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่กาหนด
6.๔ ดาเนินงานตามแผน
6.๕ สรุปและประเมินผล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
- ตลอดปีการศึกษา
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 นักเรียนมีจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกงทุก
ประเภทให้กับนักเรียน
10.2 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกง
10.3 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย

๘๘

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
1.3.3 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.3 (1) โครงการขยะมหัศจรรย์
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดเชิงกระบือซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุสาคัญที่ทาขยะเพิ่มขึ้นคือ การไม่คัดแยกขยะก่อน
นาไปทิ้ง หากได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธีและเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นให้มีจิตสานึกและการมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดการคัดแยกขยะ และนาขยะไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกของนักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะ จึงได้จัดทาโครงการขยะ
มหัศจรรย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
๓.๒ ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
เหมาะสม
๓.๓ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือสะอาด ร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
๔.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ ๘๐ คัดแยกขยะได้ถูกต้อง และนาขยะที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง
๔.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อมด้านอารมณ์
- นักเรียนเกิดความเข้าใจในคุณค่าของวัสดุบางประเภทว่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
หลายครั้ง หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
- ฝึกนิสัยการออมทรัพย์ของนักเรียน
- ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทาให้สภาพแวดล้อมในศูนย์
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
- ประชุมเสนอโครงการ
- ดาเนินงานตามโครงการ
- สรุป ประเมินผล รายงาน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

๘๙

๙. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวลมัย แพรศรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. นักเรียนมีจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะอาด ร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๙๐

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.3 (2) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพราะการเรียนรู้ของนักเรียน
มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้รับ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งการศึกษาไม่จาเป็นต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
การที่ผู้เรียนได้ออกไปเรียนรู้ ฝึกศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่จริง สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นจริง
จะทาให้นักเรียนได้รับ ความรู้จ ากประสบการณ์ตรงเพิ่มมากขึ้น เด็กจะเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เพื่อให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีคุณภาพตามการปฏิรูปการศึกษา
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒)
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล มาตรา ๕๐ (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒
การ
กาหนดอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
เทศบาลเมื อ งบางกรวย เห็ น ความส าคั ญ ของการได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษา
ประกอบกับการให้นักเรียนได้รับการศึกษาอบรม และการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เป็นอานาจหน้าที่
ที่เทศบาลกระทาได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทาโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อมุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้รับ ความรู้ ผ่านกิจกรรมที่พบเห็น เป็นการฝึกศึกษา คือ เพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์
ด้วยการศึกษาและฝึ กปฏิบัติ และนาไปสู่ กระบวนการคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สิ่ งสาคัญยิ่งจะช่วยพัฒ นา
คุณภาพชีวิตนักเรียนให้บรรลุเป้าประสงค์ เก่ง ดี มีสุข ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการฝึกศึกษา
3.๒ เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เกิดทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
3.๓ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๓5 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย ทั้งสิ้น ๗ ศูนย์ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
และมีความพึงพอใจ เรียนรู้อย่างมีความสุข

๙๑

5.พื้นที่ดำเนินกำร
- โรงเรียนวัดเชิงกระบือ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร)
6.วิธีดำเนินกำร
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

ประชุมครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง ๗ ศูนย์ กาหนดแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนานักเรียนออกนอกสถานที่
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
สรุปผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแบบสอบถาม

7.ระยะเวลำดำเนินงำน
วันที่ ๒๐ - 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
8. งบประมำณกำรดำเนินงำน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
๑๐.๑ นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง
๑๐.๒ นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
๑๐.๓ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

๙๒

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.3 (3) โครงการเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะรักความสะอาด
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่มได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดี
งามให้กับเด็กปฐมวัยได้ซึมซับในการมีจิตสาธารณะ รู้จักรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่ในบริเวณโรงเรียน
และช่วยกันเก็บขยะในบริเวณวัดลุ่ม รวมถึงการให้เด็กเล็กมีจิตใจรักความสะอาดในห้องเรียนสามารถ
ช่วยเหลือคุณครูทาความสะอาดห้องเรียนเล็กๆ น้อยๆ ได้ ซึ่งการจัดโครงการนี้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้
มาตรฐานที่ ๒ ครูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง เหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๙ มีวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๔ มีทักษะในการสังเกตและสารวจ
มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี
มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วม
สนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเล็กได้ซึมซับในการมีจิตสาธารณะ
๓.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน รู้รักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่ในบริเวณโรงเรียน
๓.๓ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่น และ ได้ลงมือปฏิบัติช่วยงาน เล็กๆ น้อยๆ ได้
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ด้านปริมาณ นักเรียนอนุบาลจานวน ๑๕ คน
ด้านคุณภาพ เด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้รักความสะอาด
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่มและในบริเวณวัดลุ่มคงคาราม
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ประชุมครูในการจัดกิจกรรม
๖.๒ นาโครงการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
๖.๓ มอบหมายหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรม

๙๓

๖.๔ จัดกิจกรรมตามโครงการ
๖.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ 2560
๘. งบประมำณดำเนินงำน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ นักเรียนมีค่านิยมอันดีงามและได้ซึมซับการมีจิตสาธารณะ
๑๐.๒ นักเรียน รู้รักษาความสะอาด ทิ้งขยะเป็นที่ในบริเวณโรงเรียน
๑๐.๓ นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่น และ ได้ลงมือปฏิบัติงาน เล็กๆ น้อยๆ ได้

๙๔

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
1.3.3 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.3 (4) โครงการทาความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้
ความสาคัญกับอานาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความสาคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิต
สาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม ทาให้เด็กมีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มี
ความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทาโครงการ ทาความดี
ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด โดยจุดเริ่มต้นของการทาความดีในครั้งนี้ คือ การทาความสะอาดพื้นที่ต่างๆ
ภายในบริเวณวัดเชิงกระบือ เช่น ช่วยกันทาความสะอาดลานวัด ซึ่งจะทาให้วัดน่าอยู่ เพราะวัดเป็นสถานที่ที่
สาคัญของชาวพุทธและถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๓.๒ เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม
๓.๓ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
๓.๔ เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม
๓.๕ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับนักเรียนโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลา
ทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
๔.๑เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ทาความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัดเชิงกระบือ
๔.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ปฎิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม
- นักเรียนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
- นักเรียนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
- นักเรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิต
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
วัดเชิงกระบือ
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
- ประชุมเสนอโครงการ
- ดาเนินงานตามโครงการ
- สรุป ประเมินผล รายงาน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖0

๙๕

๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศศินิภา สุภาสวัสดิ์
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ นักเรียนได้ปฎิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม
๑๐.๒ นักเรียนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
๑๐.๓ นักเรียนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
๑๐.๔ นักเรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิต

๙๖

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1.3.3 (5) โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น นักเรียนต้องมีความรู้กว้างขวางไม่เฉพาะ
เนื้ อหาในบทเรี ย นยังต้องรอบรู้ อย่ างเพีย งพอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยเทคนิคการจัดประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย และจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่านกระบวนการโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและนอกสถานที่ ดังนั้นจึงได้จัดทาโครงการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานที่จริง
๓.๒ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
๔.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมโครงการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานที่จริง
- นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
- ประชุมเสนอโครงการ
- ดาเนินงานตามโครงการ
- สรุป ประเมินผล รายงาน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ 2560
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเฟื่องฟ้า ใจใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานที่จริง
๑๐.๒ นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๙๗

มิติที่๒
กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต

๙๘

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนทุจริตของผู้บริหำร
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
ประกาศเทศบาลเมื อ งบางกรวย เรื่ อ ง เจตนารมณ์ ก ารป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ภายใต้ บ ริ บ ทของประเทศไทยที่ ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงในกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน
เนื่องจาก โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม
การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมที่ลดน้อยถอยลง
และยังมองเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติ ทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้น สภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการกระทาความผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนการ
กระทาความผิดเสียเอง ดังนี้แล้ว จึงจาเป็นต้องเร่งแก้ไขให้มีการส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้แก่
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้ าที่โ ดยยึ ดหลั กธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เทศบาลเมื อ งบางกรวย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือกากับความ
ประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
๓. วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

๙๙

๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาร่วมกันกาหนด เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาประกาศเสนอผู้บริหารลงนาม
๓. ประกาศเจตนารมณ์ แก่บุคลากรของหน่วยงานเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
๗. ระยะเวลำดำเนินงำน
ประจาปีงบประมาณ 2560
๘. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองบางกรวย มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกัน
แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ตลอดจนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และ
ระเบี ย บที่ จ ะเป็ น กลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หา และการพั ฒ นา เพื่ อ เป็ น การวางรากฐานในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐๐

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันทุจริต
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่
2.2.2 สร้ ำ งควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุมเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เพื่อให้ การบั น ทึ ก กบั ญชี การจัดทาทะเบีย นคุ ม รายรั บรายจ่า ยของกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมือง
บางกรวย การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดข้อ ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบิตงานและการบริหารงบประมาณ
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖.วิธีดำเนินกำร
จั ดทาทะเบี ย นคุมรายจ่ ายตามประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ 2560
๘.งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๑๐.๒ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

๑๐๑

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
2.2.2 (2) กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๒.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๕๘
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลผระโยชน์ซับซ้อน
๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่ว ยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการรายงานผลการจั ด หาพั ส ดุ โดยมี ก ารตรวจสอบบุ ค ลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๘.งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

๑๐๒

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
2.2.2 (3) โครงการป้องกันการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ของการเบิ กจ่ายค่าล่วงเวลาราชการ
งานเทศกิจ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนายทาการแจ้งการปฏิบัติ
หน้าที่ตามเวลาที่กาหนดและมีหัวหน้าชุดออกสารวจการทางานของเจ้าหน้าที่ทุกวัน เพื่อให้การทางานปฏิบัติ
ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ บันทึกให้ชี้แจงในการไม่มาปฏิบัติหน้าที และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนต่อไป และมีการ
ประชุมทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการว่ากล่าวตักเตือน ตัดเงินค่า
ล่วงเวลาราชการ และมีการลงโทษ
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการฝึกอบรมความรู้ด้านการจราจร
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนทักษะสาหรับการปฎิบัติงาน และเน้นย้าบทบาท
แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จต่อไป
๔. วัตถุประสงค์
4.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานอย่างเคร่งครัด
4.๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การอานวยการ
จราจร
4.๓. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕. เป้ำหมำย
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สานักปลัดเทศบาล
๖. ระยะเวลำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖0
๗. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. กาหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ และมีหัวหน้าชุดสารวจ และบันทึกการปฏิบัติ
หน้าที่
๒. เก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาผลงานการปฏิบัติงาน
๘. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๙. สถำนที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย

๑๐๓

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑. เจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่
10.๒. เจ้าหน้าที่ ได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน ให้มีจิตใจ สานึกร่วมในการปฏิบัติหน้าที่
และคุณธรรม และสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่องค์กรและท้องถิ่น
10.๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

๑๐๔

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
2.2.2 (4) กิจกรรมการจัดทางบประมาณ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๔. เป้ำหมำย
บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
๖.๒ จัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเสนอสภาเทศบาลให้ความ
เห็นชอบ
๖.๓ จัดทาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีดังกล่าว
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานจัดทางบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมีจานวน
ลดลง

๑๐๕

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
2.2.2 (๕) กิจกรรม การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน ภายในกองวิชาการ
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เพื่อให้การเบิกจ่ายวัสดุสานักงานเป็นไปแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ภายในกองวิชาการ โดยจัดทาทะเบียนเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานโดยเน้นการใช้งานคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้ใช้งาน ผู้ควบคุม และผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็น
แนวทาง เดียวกัน
3.2 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้งานวัสดุและสามารถวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้
เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสม โดยเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรายงานข้อมูลต่อหน่วยตรวจสอบได้
4. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
บุคลากรภายในกองวิชาการและแผนงาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองวิชาการและแผนงาน งานธุรการ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รับวัสดุและบันทึกบัญชีรับวัสดุ
6.2 รับใบเบิกวัสดุจากผู้ขอเบิก พร้อมตรวจสอบ เพื่ออนุมัติเบิก
6.3 จ่ายวัสดุและบันทึกบัญชีจ่ายวัสดุ
6.4 ผู้ขอเบิกวัสดุรับวัสดุ ตรวจรับวัสดุตามที่ขอเบิก
6.4 ตรวจสอบวัสดุประจาปี พร้อมรายงานผล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
10.2 สามารถวางแผนการจัดหาวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานราชการของกองวิชาการละแผนงาน

๑๐๖

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
๒.๒.๒ (๖) กิจกรรมควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีของหน่วยงาน กองช่าง
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เพื่อให้มีความโปร่งใสในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน ในแต่ละหมวด
ละประเภทต่างๆ และเป็นไปแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในกองช่าง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์
ซับซ้อน และป้องกันการใช้เงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจและพวกพ้อง สามารถตรวจสอบได้
๓.๒ เพื่อให้ ให้ทราบถึงความต้องการของใช้งานงบประมาณเป็นไปตามความต้องการและ
เหมาะสม โดยเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรายงานข้อมูลต่อหน่วยตรวจสอบประจาปีงบประมาณได้
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อให้ และเกิดประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในกองช่าง
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณของกองให้ถูกต้อง พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
๖.๒ ก่อนดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยมีการตรวจสอบราคาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖0
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานธุรการ กองช่าง
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๒ มีการควบคุมการใช้จ่ายเงิน เพื่อมิให้มีการส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อ
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

๑๐๗

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
๒.๒.๒ (๗) กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน กองช่าง
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เพื่อให้มีความโปร่งใสในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุประเภทต่างๆ และเป็นไปแนวทาง
เดียวกันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในกองช่าง มีจัดทาทะเบียนเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ / อุปกรณ์
ต่างๆ โดยเน้นการใช้งานคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันผู้ควบคุมลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/
อุปกรณ์ การใช้งานได้อย่างละเอียด และเตรียมพร้อมไว้ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะมีหน่วยตรวจสอบ มาตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์การใช้งานคงเหลือประจาปีงบประมาณ
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของใช้งานวัสดุและสามารถวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสม โดยเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรายงานข้อมูลต่อหน่วย
ตรวจสอบได้
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
บุคลากรภายในกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุย่อยของกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในกองช่าง
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ รับวัสดุและบันทึกบัญชีรับวัสดุ
๖.๒ รับใบเบิกวัสดุจากผู้ขอเบิก พร้อมตรวจสอบ เพื่ออนุมัติเบิก
๖.๓ จ่ายวัสดุและบันทึกบัญชีจ่ายวัสดุ
๖.๔ ผู้ขอเบิกวัสดุรับวัสดุ ตรวจรับวัสดุตามที่ขอเบิก
๖.๕ ตรวจสอบวัสดุประจาปี พร้อมรายงานผล
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖0
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานธุรการ กองช่าง
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑๐.๑ ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
๑๐.๒ สามารถวางแผนการจัดหาวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการ
ดาเนินงาน

๑๐๘

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันทุจริต
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่
๒.๒.๓ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๒.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลัก
ของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบสาคัญอันในอันที่จาบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชี วิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการบริหารจัดการโดยการอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลเมืองบางกรวย จึงมีการบริห ารจัด การด้ า น
สาธารณสุข ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการบริการสาธารณะตามนโยบาย
เร่ งด่ว นของรั ฐ บาล ( การจั ดการผั กตบชวาและวัช พืช ในแหล่ งน้า การลดการคัดแยกขยะมูล ฝอยตั้ง แต่
แหล่งกาเนิดการจัดการน้าเสีย ) โดยในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๒เพื่อให้เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ดาเนินการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2560

๑๐๙

๘.งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

๑๑๐

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
2.2.3 (2) โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การอนุรักษ์แหล่งน้า การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาล เป็นต้น โดยผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความร่วมมือ
ของภาคส่ ว นต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในพื้น ที่ ซึ่งเป็นสิ่ งส าคัญที่สุ ดเพื่อให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จในงานด้ า น
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน และมีผลต่อการพัฒนางาน
ด้านอื่นๆ ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย , แผ่นพับความรู้ , ป้ายไวนิล
3.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องและโปร่งใส
3.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3.๔ เพื่อให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
3.๕ เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
3.๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาลและประชาชน
4. เป้ำหมำย
4.1 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางกรวยให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4.2 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ , ป้ายไวนิล , สื่อมัลติมีเดีย รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
6.1เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน / จัดทารูปแบบการนาเสนอ ประชาสัมพันธ์
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
300,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๑๑๑

ลำดับที่

ตัวชี้วัด

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1

มี สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ช่ น แ ผ่ น พั บ
ประชาสั ม พั น ธ์ , ป้ า ยไวนิ ล , สื่ อ
มัลติมีเดีย
ความรู้ ความเข้ า ใจ และการมี ส่ ว น
ร่ ว มของประชาชนต่ อ การพั ฒ นา /
ปรับปรุง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การสังเกตุ

การสังเกตุ

แบบทดสอบ

แบบสอบถาม

๒

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ในการพัฒนา / ปรับปรุง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร

๑๑๒

2.2.3 (3) โครงการการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่บริหารจัดการโดยการ
อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลและให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมี
การปรั บ ระบบการท างาน แต่ ล ะกระบวนงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ทั้ ง ในด้ า นเอกสาร ด้ า นการก าหนด
ระยะเวลาดาเนินงานของแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้บริการที่ดีต่อประชาชน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย มีการบริการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านถนน ทางเดินเท้า และทางเท้า,ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,ด้านระบบ
ระบายน้า โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อ
เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
กองช่าง ได้ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่าง
สูงสุด โดยไม่เห็นแก่พรรคพวกหรือผลประโยชน์ อย่างทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ดาเนินการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
๖.๒ ดาเนินการตามคาร้องที่ส่งมายังเทศบาล หนังสือจากหน่วยงานต่างๆ หรือทางโทรศัพท์
ทางเว็บไชต์ และทางศูนย์ดารงธรรมของเทศบาล
๖.๓ ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง และสถานที่ พิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็นเร่งด่วน
๖.๔ นาเสนอผู้บริหารตามลาดับ เพื่อพิจารณาสั่งการ ประสานผู้แจ้งเพื่อดาเนินการต่อไป
๖.๕ ตรวจสอบวัสดุประจาปี พร้อมรายงานผล
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖0
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ใช้งบประมาณรวบในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ

๑๑๓

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
๑๐.๓ ประชาชนเข้าใจในการบริการสาธารณะ

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
2.2.3 (4)โครงการการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ

๑๑๔

พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เทศบาลมี ห น้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตท้ อ งถิ่ น ของตน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๙) ประกอบ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๒๙) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา๒๐ , มาตรา ๔๑
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็นมาตรการสาคัญประการ
หนึ่งในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลบริ ห ารจั ด การโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมี
การปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่ดี ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน การ
กาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ให้บริการตามลาดับที่ประชาชนติดต่อประสานมา เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน อานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เทศบาลยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิ บัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในแต่ละขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
๓.๒ เพื่อให้การบริการ เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่พรรคพวกหรือผลประโยชน์ต่างๆ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาล
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ รับเอกสารคาร้อง หนังสือจากหน่วยงานต่างๆ หรือทางโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ
๖.๒ ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง นาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาสั่งการ
๖.๓ การให้บริการพิจารณาจากเหตุผล ความจาเป็นเร่งด่วน
๖.๔ ประสานผู้แจ้งเพื่อดาเนินการตามความประสงค์
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑๕

๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ประชาชนเข้าใจในการให้บริการสาธารณะ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร

๑๑๖

2.2.3 (5) ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กาหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชน โดยดาเนินการที่สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย ณ สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
เพื่อบริการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการที่ดี
ในขั้นตอนการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ได้กาหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานโดย
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย
สูง การเข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจาตัว รหัสลับ และลาย
พิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/นาระบบถ่ายสาเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการ
สวมตัวบุคคลก่อนการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งเป็นกลไกลสาคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้าง
ความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนอีกด้วย
- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วย
ตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ(MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง(Dopa Intranet) เข้า
สู่โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic
นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบบัตรคิวเพื่อ
ให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต

๑๑๗

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของ
ระบบงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ดาเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๖.๒ ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดาเนินงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร

๑๑๘

2.2.3 (6) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
ภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง
ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งใน
การทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ
ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาหนดให้
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น และประชาชนได้รับความอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ดังนั้น เทศบาลเมืองบางกรวย ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอนสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ

๑๑๙

3.๔ เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหา
ประโยชน์หรือการกระทาการประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการบริการแก่ประชาชนทั่งถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดำเนินกำร
งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและ
การใช้บริการลาดับบัตรคิว
๖.๓ จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
๖.๔ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อ
นามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง
๑๐.๒ ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มารับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

๑๒๐

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
๒.3 มำตรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.3.1 มีกำรจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำกำร และในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การลดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
สถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจาหน่ายอาหาร และการสะสมอาหาร ประกอบกับ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติให้
ตราเป็นเทศบัญญัติจึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และประเภทเพื่อ
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญ รวมทั้งป้องกันโรคต่าง
ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งการดาเนินการดังกล่าว มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบ มาตรา ๖๐แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึง
จาเป็นต้องตราเป็นเทศบัญญัตินี้
กำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจ กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประกอบกับ มาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๑๐ บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติจึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
กิจกำรตลำด เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๓๘ ซึง่
ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้
กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ผู้จัดตั้งตลาด ผู้ขายของ และ
ผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติ ประกอบกับ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
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เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติให้ตราเป็น เทศบัญญัติจึง
จาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
กิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองบางกรวย เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๓ และ มาตรา ๖๕ ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจ กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย ประกอบกับ มาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติให้ตราเป็น เทศบัญญัติจึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
3. วัตถุประสงค์
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

4. เป้ำหมำย / ผลผลิต
ขั้นตอน (กำรขอใบอนุญำต)
๑. ผู้ประกอบการกรอกแบบคาร้องขออนุญาตแสดง
หลักฐานพร้อมตรวจสอบ (๕ นาที)
๒. ตรวจสอบใบคาร้องและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(๕ นาที)
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบที่ตั้งสถานประกอบ
กิจการแล้วพิจารณาออกใบอนุญาต (๕ วัน)
๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นทาหนังสือแจ้งผู้ยื่นคาขออนุญาต
มารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียม (๑๕ วัน)
๕. รับชาระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต (๕ นาที)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)

* หมายเหตุ รวมระยะเวลาในการให้บริการ ๒๐ วัน
ขั้นตอน (กำรขอต่อใบอนุญำต)
๑. กรอกแบบคาร้องขอต่อใบอนุญาตแสดงหลักฐาน
พร้อมตรวจสอบ (๕ นาที)
๒. ตรวจสอบใบคาร้องและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ใบอนุญาตเดิม (๕ นาที)
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบสถานที่ตั้งสถาน
ประกอบกิจการแล้วพิจารณาออกใบอนุญาต (๑๐ นาที)
๔. รับใบอนุญาต

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
๑.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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(งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
* หมายเหตุ รวมระยะเวลาในการให้บริการ ๒๐ วัน
5. พืน้ ที่ดำเนินกำร
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
6. วิธีกำรดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะทางาน ศึกษาระบบงานที่ปรับปรุง เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
๒. จั ดทาแบบของงานต่างๆ ให้ กระชับ ครอบคลุ ม ชัดเจน ตามความจาเป็นของแต่ละ
กระบวนงาน
๓. ซักซ้อมทาความเข้าใจ และนาไปปฏิบัติจริง
๔. จัดทาคาสั่ง เสนอผู้บริหารลงนาม
๕. จั ดทาประกาศและประชาสั มพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่ อ
ประชาชน ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
๖. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ
๗. สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
(-ไม่ใช้งบประมาณ)
9. ผู้รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบาง
กรวย
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑. สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็นแต่ละกระบวนงานได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐
๒. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับการบริการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนมากขึ้น
๓. ประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานและมีความพึงพอใจในการรับบริการ
มากขึ้น
๔. เกิ ด กระบวนการท างานที่ เ ป็ น ขั้ น ตอนและมี ร ะบบที่ ร วดเร็ ว สะดวกต่ อ การบริ ก าร
ประชาชน และ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรของเทศบาลฯ
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๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
๒.๓.๑ (๒) มาตรการยกระดับคุณภาพบริการประชาชน
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม เทศบาลฯจึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม / ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ / บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยแบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริตสามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลฯจึงมีการนาเทคโนโลยี
มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน
มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม / ไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น

๑๒๔

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่ ทางลาดชันห้องน้า
สาหรับผู้พิการ
6.5 จัดให้มีป้าย 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์ คาร์ด สมาร์ทบ็อกซ (Scorecard Smart
Box) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี ปีงบประมาณ (2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

๑๒๕

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์
๒.๔.๑ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
๒.๔.๑ (๑) กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตอาสา
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยกลไกประชารัฐ เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/เอกชน อันเป็นแนวทางการพัฒนาบริหารประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี
งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่ น่าอาศัย อันจะส่งผลให้พื้นที่เขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องประชาชน ที่สนับสนุน/พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย
๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของประชาชนที่ได้รับรางวัล ให้เป็นตัวอย่างที่ดี
แก่สาธารณชน
๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้ประชาชน ที่สนับสนุน/พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เป้ำหมำย
เยาวชน ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๕. สถำนที่ดำเนินกำร
ห้องประชุม เทศบาลเมืองบางกรวย
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๒ ประสานผู้นาชุมชน เพื่อคัดเลือกบุคคลในชุมชนของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๓ จัดทาเอกสาร / เกียรติบัตร สาหรับผู้มีจิตสาธารณะในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ดีเด่น
๖.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๕ สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเสนอผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2560

๑๒๖

๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐. ตังชี้วัด / ผลลัพธ์
บุคคลที่ทาคุณประโยชน์ ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับ
ประชาชนโดยทั่วไป

๑๒๗

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
๒.๕.๑ ดำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๒.๕.๑ (๑) “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยสร้างความ
ตระหนั กถึงความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ ว นร่ว มในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้ บริห ารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จ ะเป็ นสิ่งที่ย ากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่ว ยงานต้องสร้างให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

๑๒๘

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๑๒๙

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
๒.๕.๒ มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๒.๕.๒ (๑) กิ จ กรรม ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ไ ด้ ดาเนิน การตามอ านาจหน้า ที่ เพื่อ
ตรวจสอบควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญ ช่วยให้
การดาเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ) แล้ว เทศบาล เมืองบางกรวย
ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเ จ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความ
ร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปีได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและ และรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย
ฝ่ายนิติการและ ดาเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิ บัติราชการ ตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย

๑๓๐

6. วิธีดำเนินกำร
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
(-ไม่ใช้งบประมาณ)
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวยมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองบางกรวยมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑๓๑

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
๒.๕.๓ ดำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๒.๕.๓ (๑) รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวยได้รับความเดือดร้อน จึงร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมเพื่อให้ทางเทศบาลเมืองบางกรวยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักว่าปัญหามิได้ถูกเพิกเฉยและได้รับการแก้ไข
3.3 เพื่อให้ทางเทศบาลได้รับรู้ เข้าใจปัญหาของประชาชนและแก้ไขได้ถูกวิธี
4. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รับเรื่องร้องทุกข์
6.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 ทาการหาข้อเท็จจริงในปัญหาความเดือดร้อนนั้น
6.4 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
6.5 รายงานผลแก่ศูนย์ดารงธรรม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข
10.2 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

๑๓๒

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๒.๕.๓ (๒) ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรที่
ปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลกระทาผิดหรือไม่
3.2 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา
3.3 เพื่อให้ผู้กระทาผิดได้รับโทษที่เหมาะสม แก่ความผิดนั้น
4. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
บุคลากรในองค์กร
5. พื้นที่ดำเนินกำร
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รับเรื่องร้องเรียน กรณีถูกกล่าวว่ากระทาผิด
6.2 ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
6.3 สอบข้อเท็จจริง
6.4 ชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลกระทาความผิดหรือไม่
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องเรียนและผู้ถูกกล่าว
10.2 บุคลากรในองค์กรตะหนักถึงหน้าที่การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย

๑๓๓

มิติที่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

๑๓๔

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
๓.๑ จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมมูลข่ำวสรของทำงรำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๓.๑.๑ (๑) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลเพื่อความสะดวกสาหรับประชาชน
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของ
หน่วยงานของรัฐ ปัจจุบันเทศบาลเมืองบางกรวยได้จัดสถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย
ดังกล่าวกาหนดไว้ และให้บริการประชาชน ณ กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 3 ใช้ชื่อว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู และขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของเทศบาล
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และเป็นการเพิ่มความ
สะดวกให้กับประชาชนที่มาขอใช้บริการ การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล จึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งให้ความรู้ในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ได้ทุกขั้นตอน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
3.2 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบางกรวย มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบางกรวย ชั้น 3 กองวิชาการและแผนงาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 มีการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสถานที่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้า
ตรวจดู
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด เรียงตามหมวดหมู่สืบค้นได้สะดวก
6.4 มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๕

8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตามที่กฎหมายกาหนด
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๑๓๖

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
๓.๑ จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
๓.๑.๒ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำน
งบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรคำนวณรำคำกำร รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชำชนทรำบ และตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๓.๑.๒ (๑) “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบางกรวย”
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงการสร้างและ
การจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักของเทศบาลเมืองบางกรวยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาล
๖. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบางกรวยตามชุมชน ทั้ง 49 ชุมชน
- รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและ
ให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/ไลน์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง

๑๓๗

ส่วนท้องถิ่น
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๘.งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานสารสนเทศและงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
10.2 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
10.3 ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
10.4 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย

๑๓๘

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
๓.๒.๑ มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรดำเนินกิจกำร ตำมอำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรดำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๓.๒.๑ (๑) โครงการกระจกหกด้าน
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ตามที่เทศบาลเมืองบางกรวย ได้จัดตั้งชุมชนขึ้นในเขตเทศบาล ฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีผู้นา
ชุมชนในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
นาข้อมูลข่าวสาร และบริการไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ การทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางกรวย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน
3.2 เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน
3.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงชุมชน
3.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารเทศบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
คณะกรรมการชุมชน หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต
(เป้ ำ หมำย) จั ด ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ครั้ ง ๆ ละประมาณ 130 คน ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการชุมชน ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการภายนอก และผู้เกี่ยวข้อง
(ผลผลิต) ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการของชุมชน และเกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4 เทศบาลเมืองบางกรวย หรือสถานที่ที่เหมาะสม
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการ
6.2 ประสานงานหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และคณะกรรมการชุมชน โดยการ
ทาหนังสือเชิญประชุม
6.3 เตรียมเอกสารข้อมูล ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม
6.4 ดาเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
6.5 แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะของชุมชนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
6.6 รวบรวมผลการแก้ไขจากส่วนราชการ แจ้งชุมชนทราบในการประชุมครั้งต่อไป
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ห้วงระยะเวลาตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

๑๓๙

8. งบประมำณดำเนินกำร
60,000.-บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
(ตัวชี้วัด) จัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และปัญหา
ชุมชนได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(ผลลัพธ์) ได้ทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน สามารถนามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริง และตรงตามความต้องการของประชาชน ได้แลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารเทศบาล ส่ ว นราชการ และคณะกรรมการชุ ม ชน สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเทศบาล ฯ ส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน ทาให้การติดต่อประสานงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๔๐

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๓.๒.๑ (๒) งานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (เหตุที่เกิดในคนหมู่มาก) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้า
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
3.2 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ
3.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับผู้ประสบสาธารณภัย ทาให้ประชาชนไม่คิดว่าส่วนราชการ
ทอดทิ้ง ไม่ให้การช่วยเหลือ
3.4 เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ไม่ล้าช้า และ
เป็นไปตามระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการ
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต
(เป้ำหมำย) ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
(เกิดจากคนหมู่มาก)
(ผลลัพธ์) ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ฯ ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นให้กับผู้ประสบสาธารณภัย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยที่ประสบสาธารณภัย
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสาธารณภัย
6.2 กรอกแบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบสาธารณภัย
6.3 แจ้งเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ประสบสาธารณภัยแจ้งความเป็นหลักฐาน
6.4 ลงพื้นที่สอบปากคาเพื่อนบ้านข้างเคียงผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมบันทึกภาพถ่าย
6.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทางานบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย เช่น กองช่างประมาณการความเสียหายบ้านที่ประสบสาธารณภัย
6.6 จั ด ส่ ง เอกสารที่ ส อบ และบั น ทึ ก ปากค า รวมถึ ง เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งส่ ง ให้ ก องคลั ง
ดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ
6.7 แจ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยรับเงินช่วยเหลือ (รับเช็ค) ตาม
ประมาณการความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
6.8 รายงานผู้บังคับบัญชา เป็นไปตามสายผู้บังคับบัญชา รวมถึงรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อโปรดทราบต่อไป

๑๔๑

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
งบกลางเทศบาลเมืองบางกรวย
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
(ตัวชี้วัด) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาล ฯ
(ผลลัพธ์) ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

๑๔๒

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๓.๒.๑ (๓) โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน และนาแผนชุมชนมาเป็นส่วนประกอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวยได้ให้ความสาคัญ โดยดาเนินการตามแนวทาง และ
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด โดยสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนทุกขั้นตอน และนา
แผนชุมชนเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของเทศบาล ซึ่งจะได้มีการติดตามประเมินผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือ
โครงการ วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
เพื่อให้การจัดทาแผนชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้จัดทาโครงการ
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่
คณะกรรมการ ชุมชน ผู้นาชุมชน และประชาชน เพื่อให้สามารถจัดทาแผนชุมชนได้ครอบคลุมตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
๓.๓ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาล
๓.๔ เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดทาแผนชุมชน
๓.๕ เพื่อให้ได้แผนชุมชนที่ตรงกับความต้องการของชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
๓.๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมคณะกรรมการชุมชน คณะทางานสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
จัดทาแผน สมาชิกในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๔๙ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย สาหรับให้
ประชาชนได้แสดความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

๑๔๓

๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖

จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
ประสานชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชาคม
จัดเตรียมสถานที่ในการประชาคม
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประชาคม
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามประเมินผล

๗. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๘. งบประมำณ
งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐.๒ ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๑๐.๓ ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
๑๐.๔ ประชาชนเข้าใจกระบวนการในการจัดทาแผนชุมชน
๑๐.๕ แผนพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและนาไปบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม
๑๐.๖ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๔๔

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
๓.๒.๒ มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
๓.๒.๒ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญด้านการสาธารณสุข
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนราคาญ นั้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพือ่ เป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองบางกรวย
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จั ดทาคาสั่ งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
๖.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางกรวย
๖.๔ ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๖.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟสบุ๊ค

๑๔๕

๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด
๑๐.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑๐.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๑๔๖

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
๓.๒.๓ มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบ
ถึงกำรได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร
๓.๒.๓ (๑) การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ทุกครั้งจะมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์ เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4.เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร
ประชาชนที่ต้องการร้องเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
5.พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
6.วิธีกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7.ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2560
8.ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
9.งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๑๔๗

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
๓.๒.๓ (๒) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ด้วยเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่างทางต่างๆ ได้ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง หรือผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาล
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองช่างมีการแต่งตั้งนายช่างเขต/นายตรวจเขต ของ
แต่ละเขต และผู้ควบคุมงาน ของแต่ละโครงการการก่อสร้างไว้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงตาม
ขั้นตอนของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่มีการร้อง พร้อมทั้งแจ้งผลร้องเรียนให้ทราบ
โดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหา
ทุจริต
๓.๒ เพื่อให้ ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ
ส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๓.๓เพื่อให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
ประชาชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น
๖.๒ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อใช้มาตรการในการปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็น
ธรรม ไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือผลประโยชน์
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย

๑๔๘

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

๑๔๙

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
๓.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.3.1 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำ กำรจัดทำงบประมำณ
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
1. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
3.3.1 (1) ประชุมประชาคมเมือง ประจาปี 2560
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของกิจกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจานวน หลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการ
กระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอานาจ เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดทา
กิจกรรม ประชุมประชาคมเมืองประจาปี 2560 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการกระจายอานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และส่งเสริม
ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนา
ท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น ผู้นาชุมชน แพทย์ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองบางกรวย กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 200 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
5.1 ประกาศประชุมประชาคม
5.2 ทาหนังสือเชิญประชุม ดาเนินการจัดประชุม
5.3 นาปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทาแผนพัฒนา
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
8 พฤศจิกายน 2559
8. งบประมำณ 5,000 บำท
9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
10.2 ผู้เข้าประชุมได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล และเทศบาลได้นา
ข้อเสนอแนะ และปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาเทศบาล

๑๕๐

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
๓.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.3.3 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
๓.3.3 (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับงานก่อสร้างภายในเขตเทศบาล
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักสาคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อความโปร่งใส ทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิด
ประชาชนรับทราบความต้องการ และปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ที่สาคัญที่สุด คือ การสร้าง
กลของการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง
ฉะนั้น การดาเนินงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงรับฟังความคิดเห็น ร่วมสังเกตการณ์การดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ งาน
ก่อสร้างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค่าตรงความต้องการของประชาชน และเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานในการดาเนินโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายและสังเกตการณ์ขั้นตอนในการดาเนินการก่อสร้าง
๓.๓เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชนให้มีตรวจสอบการ
ทุจริตในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต
เทศบาลเมืองบางกรวยและประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ก่อนจะดาเนินการโครงการก่อสร้างทุกประเภท ต้องมีการจัดประชาชาคมแสดงความ
คิดเห็น
๖.๒ จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารวจพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และความ
ต้องการของประชาชน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

๑๕๑

กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนและโปร่งใส
๑๐.๒ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและมีความพึงพอใจ
๑๐.๓ ประชาชนเข้าใจในการบริการสาธารณะได้อย่างถูกต้อง

๑๕๒

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
3.3.3 (2)โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เนื่องจากเทศบาลเมืองบางกรวย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารต่างๆตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกอบกับมาตรา 50(9) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ ส่ ว น
ราชการดาเนิ น การโดยเปิ ดเผยและเที่ย งธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสี ยทางสั งคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆของเทศบาลที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ชุมชนต่างๆ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย และชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง

๑๕๓

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้าง
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๕๔

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
3.3.3 (3) กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
การปฏิบั ติงานด้านการคลั งเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสื อสั่ งการ
ตลอดจนมติค ณะรั ฐ มนตรี วิธีการทางานต้ อ งอยู่ใ นกรอบ และต้องมีร ะบบการบริก ารที่ รวดเร็ว ถูก ต้ อ ง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบและ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดความทุจริตคอรัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการ
ที่โ ปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่ว ยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
ทาจัดงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิก การจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวยในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานการแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
ทุก 3 เดือน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ 2560 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

๑๕๕

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
๓.3.3 (4) กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บางกรวย
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมือง
บางกรวยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลเมือง
บางกรวย โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบาง
กรวยขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวยและแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลเมืองบางกรวยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวยกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย จานวน 11 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองบางกรวยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บางกรวยเพื่อติดตามและตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการ ทุจริต

๑๕๖

มิติที่ 4
กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑๕๗

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด
4.1.1 มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบควบคุมภำยในให้ผู้กำกับดูแล
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
4.1.1 (๑) จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ 2560
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมือง
บางกรวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยั งช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่
แทรกอยู่ภายในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีข้อระเบี ยบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองบางกรวยเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องละเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี
และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไป
อย่างเหมาะสม
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และครูผู้แลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๑๕๘

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแ ลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น
๑๐.๒ ลดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

๑๕๙

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
4.1.1 (2) กิจกรรม จัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้มีการจัดทา
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองบางกรวย
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
๓.๓ เพื่ อ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกาหนด
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
5. คณะกรรมการติดตามปละประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวมรวม
เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๑๖๐

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด
4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยดำเนินกำรให้มีกำรจัดทำแผนกำร
ปรับปรุง หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน
ให้ผู้กำกับดูแล
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
4.1.2 (1) กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้
ระบบควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็น
องค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงาน
ในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลเมืองบางกรวยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวยขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน บุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

๑๖๑

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
๕.๑ แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางาน
เพื่อสรุปข้อมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรี
เมืองบางกรวยและผู้บริหารทราบ
๖. สถำนที่/ระยะเวลำดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย / ปีงบประมาณ 2560
๗. หน่วยงำนรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลเมืองบางกรวย
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๙.๑ การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้
ในการตัดสินใจ
๙.๔การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลกาปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จ
ตามกาหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)

๑๖๒

๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
4.1.2 (2) มาตรการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเมืองบางกรวย
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้เทศบาลเมืองบางกรวยในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดาเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินการและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
๓.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการจรวจการแผ่นดิน กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลเทศบาลเมืองบางกรวย
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวย
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการ
บริหารการจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองบางกรวยนาแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ
ปอ.๓) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนของราชการ (ระบบส่วนย่อย)

๑๖๓

๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองบางกรวยรายการผลการดาเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวย
๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวยประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2560
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการ
บริหารการจัดการความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด

๑๖๔

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
4.3.1 (1) โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรเพิ่มประสิทธิภำพกฎหมำยสำหรับผู้แทนท้องถิ่น”
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริง อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือการมีกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งทาให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ทราบ และมีผลทาให้เกิดความเสี่ยงในการ
บริหารงาน นั่นคือ การทาผิดกฎหมายระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งถูกร้องเรียน ถูกตรวจสอบ
ความผิด ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และมีผลทาให้การ
บริหารงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถดาเนินการสาเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีความรู้
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สาคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ เทศบาล
เมืองบางกรวย จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสาหรับผู้แทนท้องถิ่น” ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีการเรียนรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาและ
สาระสาคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก
การเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คลาดเคลื่อน

๑๖๕

๓. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรก
ครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างสาเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๔. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองบางกรวย จานวนไม่น้อยกว่า
๓๐ คน เข้าร่วมอบรม
เชิงคุณภำพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับความรู้ในเรื่อง
ของระเบียบ กฎหมาย สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. ผู้รับผิดชอบวางแผนงาน และจัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินการจัดโครงการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย
และการปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๕. ประเมินผลการอบรม และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ 2560
๘. งบประมำณ
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาบุคลากร งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓. ค่าอาหารกลางวัน
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
๖. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดการอบรม

๑๖๖

๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑. ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น บุ คลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อ งกฎหมาย ระเบีย บ
ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดตามระเบียบ
กฎหมาย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖๗

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำรตำมกระบวนกำรและวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม/มำตรกำร
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
เป็นกลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็ยังคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไป โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้เทศบาล
เมืองบางกรวย มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร
สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต
เทศบาลเมืองบางกรวย จึงดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมากขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเป็นกลไกสาหรับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้นจริต สามารถตรวจสอบได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย จานวน ๑๘ คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลเมืองบางกรวย
6. วิธีดำเนินกำร
3.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
สภาท้องถิ่น
3.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจา การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ

๑๖๘

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ ๒๕๖0
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้สาหรับ
การประชุมสภาเทศบาลครบทุกคน
- มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคระกรรมการตรวจสอบการดาเนินงานต่างๆ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

