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เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

คำนำ
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรั บ ปรุ งยุ ท ธศาสตร์ ช าติว่ าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตให้ ส อดคล้ องกับ สภาพปั ญหาและ
สถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จะมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ว ยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้ านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฎิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฎิบัติการด้านการ
ปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมปี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 1) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นาไปสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุ ประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
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ส่วนที่ 1
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
สาเหตุสาคัญในการทุจริตภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการรู้เห็นเป็นใจ
ทั้งฝุายทั้งนักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น รายรับจากการรับราชการไม่เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายและความบกพร่องของระบบบริหารราชการ เกิดจากการที่กฎหมายให้อานาจผู้บริหารในการใช้ดุลพินิจมาก
เกินไป รวมถึงกฎหมาย ระเบี ยบแบบแผน ข้อบังคับต่างๆ ไม่รัดกุมหรือไม่มีการรักษาให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับกันอย่างจริงจัง การบริหารงานขาดความโปร่งใส ประกอบกับผู้ประกอบการบางราย
พร้อมที่จะหยิบยื่นผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงการใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นสะพานเชื่อมโยงเข้าไปสู่
ผลประโยชน์ที่ต้องการ จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมการรอรับความช่วยเหลือ เกิดค่านิยมในการยกย่องผู้มีอานาจหรือผู้
มีเงิน
ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการทุจริตในระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 3
ประการ คือ
(1) ทัศนคติของคนไทย กลุ่มอาชีพต่างๆ
(2) ระบบราชการ
(3) ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการ หรือการ บริหารราชการแผ่นดิน
แนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นประกอบ 2 ส่วน คือ
(1) การสร้างค่านิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับปัจเจกบุคคล
(2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับระบบราชการ
กระบวนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากโครงสร้างของระบบ บริหาร ซึ่งมีอานาจ
อิทธิพลในการสั่งการจากสายการบังคับบัญชาที่เหนือกว่า มีบทบาทในการ กาหนดพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน และโยงใยไปสู่กระบวนการทุจริตปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่นา ไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะต้องรีบดาเนินการแก้ไขและถือ
เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทุกภาคส่วนราชการจะต้องหาวิธีการปูองกัน และจะต้องนาไปปฏิบัติ รวมทั้งการสร้าง
ระบบตรวจสอบที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม อันจะนามาซึ่งการปูองกันและลดปัญหาการทุจริตให้หมด
ไปได้อย่างยั่งยืน
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบัน เทศบาลมืองอรัญญประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด กาลังถูกจับตามองจากสังคมภายในเรื่องของปัญหา ทุจริตคอร์รัปชั่น ขาดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงการให้บริการสาธารณะต่างๆ ทาให้องค์กรขาดความเชื่อถือและยอมรับ
จากทุกภาคส่วน ปัญหาส่วนหนึ่งประกอบไปด้วยการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

-2การไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายต่าง ขาดช่องทางการตรวจสอบติดตามการบริหาร และ
ปัญหาที่สาคัญ เกิดจากการขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ แต่
ในทางปฏิบัติจะพบว่า การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนมีค่อนข้างน้อย คงมีเพียงแต่การไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการ
เลือกแล้วประชาชนมักจะไม่ค่อยมีส่ วนร่ วมอย่างอื่น ซึ่งทาให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขาดพลัง ขาดความ
ร่วมมือ ขาดความสนใจจากประชาชนอันเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองของคนในท้องถิ่นเองไม่
ค่อยประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ เทศบาลเมื อ งอรั ญ ญประเทศ จึ ง ได้ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ปี 2561-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินการปูองกันการ
ทุจริตของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้การดาเนินการปูองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส พัฒนาและจัดระบบกลไกการตรวจสอบและ
ปูองกันการทุจริต การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่ง ใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และต่ อ ต้ า นการโกงทุ ก รู ป แบบ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลุกจิตสานึกและสร้างความตระหนัก แก่บุคลากรทั่งฝุายการเมืองและฝุายประจาภาค
ธุรกิจและประชาชน เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการปูองกันและตรวจสอบการทุจริต
2. เพื่อปูองกันการทุจริต ในการบริหาราชการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการใช้
ดุลยพินิจของฝุายบริหาร / เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และสร้างกลไกและช่องทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทุกภาคส่วน
5. เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและมี ส่ ว นร่ ว มในการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เป้าหมาย
1. ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจาทุกคนมีจิตสานึกและพฤติกรรมในการทางานที่ดี
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

-32. ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและความตระหนัก มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและปูองกันการทุจริต
ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
3. การบริหารราชการ เป็นไปด้วยความโปร่งใส การใช้ดุลยพินิจของฝุายบริ หาร / เจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเรียบที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความรู้และทักษะในการเผยแพร่ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องช่องทางการรับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การชี้เบาะแสและรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ปัญหาการทุจริตในองค์กร ลดลง องค์กรเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและส่วนราชการต่างๆ
นาไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และขยาย
ผลและขยายเครือข่ายต้านการทุจริตและปูองกันการทุจริต ไปยังกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ในชุมชน ส่วนราชการใน
พื้นที่ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นๆ ในรูปแบบของการสนับสนุนทางวิชาการ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้
และแหล่งศึกษาดูงาน ต่อไป
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ มีกรอบและแนวทางในการดาเนินงานด้านการปูองกันการทุจริตที่
ชัดเจน ทั้ งในด้านกิจ กรรมโครงการ ระยะเวลาในการดาเนิน งาน รวมถึงงบประมาณที่ใช้ ในการด าเนิ นงาน
ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงการร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่นใน
การเฝูาระวังการทุจริต ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การปูองกันการทุจริต

-4-

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติมปี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 1)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
มิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

60,000

60,000

2. โครงการเชิดชู
เกียรติบคุ ลากรผูม้ ี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัตริ าชการ
ของเทศบาลเมือง
อรัญญประเทศ
ประจาปี 2563

-

-

10,000

10,000

3. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับครู

-

-

-

-

1.1การสร้างจิตสานึก 1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และความตระหนักแก่
และเสริมสร้างวินัยของ
บุคลากรทั้งข้าราชการ
ข้าราชการ ลูกจ้างประ
การเมืองฝุายบริหาร
จาและพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองอรัญญ
ข้าราชการการเมือง
ประเทศ ประจาปี พ.ศ.
ฝุายสภาท้องถิ่น
2563
และฝุายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หมาย
เหตุ

-51.3 จิตสานึกและ
4. โครงการสภาเด็ก
ความตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน
และเยาวชน
5. โครงการเข้าค่าย
คุณ ธรรม จริยธรรม
สาหรับนักเรียน

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

(ป.1-ม.3)
6. โครงการเข้าวัด ตัก
บาตร ฟังธรรม

-

-

7. กิจกรรมครูพระ
สอนธรรมะในโรงเรียน
มติที่ 1

รวม

จานวน 6 โครงการ

-

-

-

-

20,000

20,000

90,000

90,000

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1 กิจกรรม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ราชการเพื่อ
ความโปร่งใสในการ
ปูองกันการทุจริต ปฏิบตั ิราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1. โครงการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

รายจ่ายประจาปี
2. โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง

-

-62.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

3. โครงการคัดเลือก
แม่ดีเด่น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5. โครงการยกย่องคน
เก่งคนดีชนะชัยศรี

-

-

-

-

4. โครงการคัดเลือก
พ่อดีเด่น

มิติที่ 2

รวม

จานวน 5 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

1.โครงการจัดประชาคม

60,500

65,000

60,500

60,500

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองอรัญญประเทศ

-

-

-

แผนพัฒนาเทศบาล

-

-

2. มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชน

มิติที่ 3

รวม

1โครงการ 2มาตรการ

-

60,500

60,500

60,500

60,500

-74. การสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มิติที่ 4

4.1 การจัดวางระบบ 1. โครงการจัดทา
ตรวจสอบภายในและ รายงานการควบคุม
การควบคุมภายใน
ภายใน

รวม

-

-

-

-

2. กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

-

-

-

-

1 โครงการ 1 กิจกรรม

-

-

-

-

-8-

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2563
2. หลักการและเหตุ:
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
มาตรา 78 กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนด เพื่อให้
ข้าราชการตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการ ประกอบกับ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง
กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่
11 มิถุนายน 2556 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนและยังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ 10 (5) ที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในส่วนของการใช้มาตรการทางกฎหมาย เน้นการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่เน้นการเสริมสร้างให้ข้าราชการเป็นกาลังคนคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขประชาชน เป็นข้าราชการมืออาชีพ
เทศบาลเมื องอรั ญญประเทศ ได้ ออกประกาศคุณ ธรรมจริ ยธรรมของข้ าราชการ ลูก จ้า งและ
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายเพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวมและ
ประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

-91. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ดังนั้นเพื่อเป็ นการปลูกจิตสานึกให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
เสริ มสร้างแรงจู งใจและตอกย้าให้ข้าราชการ พนักงานของเทศบาล เกิดความตระหนักรู้ พร้อมกับกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดความสนใจ และเกิดความปรารถนาที่จะมีส่ว นร่ว มในการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและเป็นข้าราชการที่ดี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเป็นที่เชื่อมั่นของ
ประชาชน จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่ ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย
ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง ควรค่าแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการเสริมสร้างวินัย
และคานึงถึงประโยชน์ส่ วนรวมในการทาหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ดารงตนอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของ
ข้าราชการ ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่มีความสาคัญต่อประเทศชาติและประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.2 เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพัฒนาให้บุคลการขององค์กรมีวินัย และหาแนวทางปูองกันมิให้บุคลากร
กระทาผิดทางวินัย
3.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment–ITA) และเพื่อลดโอกาสการทุจริตในระดับ
ปฏิบัติงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย:
บุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ, เจ้าหน้าที่และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 120 คน (แบ่งการ
อบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 60 คน)
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

-106. วิธีการดาเนินงาน :
6.1 จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment–ITA)ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ทรัพย์สิน ระเบียบพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ/วิธีการทางงบประมาณ ฯลฯ
6.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับประเด็น “ผู้นาการเสริมสร้าง
วินัย”
7. ระยะเวลาดาเนินงาน ห้วง ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
แผน

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63
63
63 63 63 63 63 63
60,000.-

-

-

-

-

-

8. งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณตามแผนงานบริหารงานทั่วไปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้ างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจาปี พ.ศ.
2563 จานวน 60,000บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2563จานวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 –
เมษายน 2563
-ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยต่อการปฏิบัติงาน
10.2 ตัวชี้วัดของผลผลิต
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- บุคลากรร่วมต้านทุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

-1110.3 ผลลัพธ์
-ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ มีความรู้ ความ
เข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตน โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
-เทศบาลเมืองอรัญญประเทศปราศจากการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล
เมืองอรัญญประเทศ ประจาปี 2563
2. หลักการและเหตุ:
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ ที่มีบทบาทสาคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้อ งถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมนามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุ กคน หากข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ ประกอบกับเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทา
โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
ประจาปี 2563 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทานั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจ
ให้กับตนเอง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
เมืองอรัญญประเทศผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
3.2 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศท่านอื่น
3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง

-124. กลุ่มเป้าหมาย:
พนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ทุกคน
โดยคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการประชาชนดีเด่น และมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการประจาปี ในระดับดีเด่น จานวน 10 คน
- ข้าราชการ จานวน 2 คน
- ลูกจ้างประจา จานวน 1 คน
- พนักงานจ้าง จานวน 7 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน :
6.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ทีม่ ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น
6.6 ดาเนินการตามโครงการ
6.7 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทาโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ห้วง ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
แผน

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63
63
63 63 63 63 63 63
-

-

-

-

-

10,000.-

-

-

-

-

-

8. งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณตามแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจาปี 2563 จานวน 10,000.-บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)
9.ผู้รับผิดชอบ
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

-1310. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมือง
อรัญญประเทศ ประจาปี 2563 จานวน 1 โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
-ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เป็นคนดี
มีระเบียบวินัยต่อการปฏิบัติงานบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
10.2 ตัวชี้วัดของผลผลิตร้อยละ 4 ของ จานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
เมืองอรัญญประเทศ
10.3 ผลลัพธ์
-ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
2. หลักการและเหตุ:
ครู เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทา
ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพเพราะครูมีหน้าที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนเด็ก
นักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ครูจึงต้องเป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ คุณธรรม และความประพฤติใน
ด้านการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ครูได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว แต่การพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรมซึ่ง
เป็นสิ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูยังไม่ได้มีการชี้ชัดว่ามีความเหมาะสม หรือเพียงพอหรือไม่เพียงใด จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเสริ มคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ครู เพื่อชี้บอกแนวทาง และความคิดที่ถูกต้อง
และสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมสาหรับครูขึ้น เพื่อส่งเสริมครูให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพต่อไป
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพือ่ ให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3.2 เพือ่ ส่งเสริมครูและบุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.3 เพือ่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมาย:
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

-146. วิธีการดาเนินงาน :
6.1 จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
6.2 ทาคาสั่งเพื่อมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 ดาเนินงานตามโครงการฯ โดยจัดให้มีการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับครูและบุคลากร จานวนปีละ 1 ครั้ง
6.5 สรุป และรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน : ปีการศึกษา 2563
แผน

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63
63
63 63 63 63 63 63
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. งบประมาณ
ไม่มีงบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ครูและบุคลากรได้ความรู้ และประสบการณ์ตรงเพิ่มมากขึ้น
10.2 ครูและบุคลากรนาความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนางาน
ในหน้าที่และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
10.3 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

-15มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.3 จิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการสภาเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุ:
ความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นคุณสมบัติที่จาเป็นต้องมีในคนทั้งประเทศไม่ว่าจะยากดีมีจน
เพียงใด เพราะสังคมไม่อาจอยู่ได้หากมีความเห็นแก่ตัว เอาตนเองเป็นที่ตั้งไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเยาวชนเยาวชนที่เป็นกาลังหลักของชาติในอนาคต ควรจะต้องปลู กฝังจิตสานึกลักษณะนี้ลงไปตั้งแต่อายุยังไม่
มาก เนื่องด้วยปั จจุ บันที่มีวิวัฒนาการก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลทุกอย่างในโลกสามารถค้นหาได้เพียงมี
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกอย่างคอมพิวเตอร์ ผู้คนจึงมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ แต่ขาดการมอง
สภาพแวดล้อมรอบนอกว่ามีความเป็นไปอย่างไร ทาให้ไม่เห็นความสาคัญของผู้อื่นนอกจากตนเอง
การเริ่ มต้นสร้างความเป็นจิตอาสา ควรจะต้องเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเยาวชนว่ามี
ความสามารถที่ผู้อื่นต้องการ โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะขาดในสิ่งที่เยาวชนเหล่านี้ไม่มีใน
ขณะที่เยาวชนก็จะขาดบางสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีเช่นกัน จึงเกิดเป็นการเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สังคมพึงมีให้
ซึ่งกันและกัน ดังนั้นโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนของสภาเด็กแลละเยาวชนมีจิตสานึกแห่งความเป็นจิต
อาสา และจิตสาธารณะ โดยจุดเริ่ มต้นของการทาความดีในครั้งนี้ คือการทาความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายใน
บริเวณวัด ชุมชน ทาความสะอาดห้องน้า เก็บขยะ ซึ่งจะทาให้วัด และชุมชนน่าอยู่มาก
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนมีจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทาง
จิตใจให้กับเด็กและเยาวชนให้คุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม
3.2 เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม
3.3 เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
4. กลุ่มเป้าหมาย:
4.1 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศมีจิตสานึกในความเป็นจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ ต่อชุมชนที่ตนอาศัยอยู่รวมถึงมีความรักและหวงแหนความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนด้วย
4.2 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ พร้อมเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
อรัญญประเทศ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
วัด/สถานที่ต่างๆในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 ขั้นเตรียมการ ๕ณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศร่วมประชุม
ปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ วางแผนงานกาหนดขอบเขตการทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่
การทางาน

-166.2 ขั้นปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชนเพื่อขออนุญาตในการปฏิบัติกิจกรรมใน
โครงการจากนั้นสมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ จากนั้นสมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนการดาเนินการดาเนินงานของโครงการที่ได้กาหนดไว้
6.3 ขั้นสรุปผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนดาเนินโครงการได้สรุปผล
การดาเนินงานเป็นความสาเร็จตามเกณฑ์การประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน : เดือนพฤษภาคม 2563
แผน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63 63 63
63
63 63 63 63

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

8. งบประมาณ
20,000.-บาท
9.ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80
10.2 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ 80
10.3 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกแห่งความเป็นจิตอาสา และจิตสาธารณะรวมถึงรัก
ท้องถิ่นของตน
10.4 เด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ตาบลของตนเอง
10.5 เด็กแลละเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสานึกถึงครอบครัวของตน และปรับเปลี่ยนทัศนคติรัก
ครอบครัวรักชุมชนของตนมากขึ้น
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักเรียน (ป.1-ป.3)
2. หลักการและเหตุ:
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้าน
เทคโนโลยี จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้านประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น
ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนหน้าวิตก ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมี
คุณภาพ และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จึงเห็นควรนานักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของ
ศาสนา เพื่อให้รู้จักการคุมตัวเองรู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงามมุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดี รู้หน้าที่ตนเองนาหลักธรรม
มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
แนววิถีพุทธนั้น เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง ค้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่

-17พึ่งประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ทาให้
คุณค่าของการทาความดี เป็นที่ยอมรับของสังคมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีมีความหวัง และกาลังใจในการดารงตน
ในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อกระตุ้นจิตสานึกและค่านิยมที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนให้รู้จัก ดี ชั่ว
ควรไม่ควร
3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอบายมุข ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
3.3 เพื่อเพือ่ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรม พัฒนาศักยภาพโดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเสียสละ อดทน และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
3.4 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน (ป.1-ป.3) ทุกคนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน :
6.1 จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
6.2 ทาคาสั่งเพื่อมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 ดาเนินการตามโครงการฯ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิตให้กับนักเรียน (ป.
1-ป.3) จานวนปีละ 1 ครั้ง
7. ระยะเวลาดาเนินงาน : ปีการศึกษา 2563
แผน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63
63
63 63 63 63 63 63

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. งบประมาณ
-ไม่มงี บประมาณ9.ผู้รับผิดชอบ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 นักเรียนมีจิตสานึกและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนให้รู้จักดี ชั่ว ควร
ไม่ควร

-

-1810.2 นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน เพื่อปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข และค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
10.3 นักเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีความเสียสละ อดทน และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
10.4 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลรอบข้าง และเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าวัด ตักบาตร ฟังธรรม
2. หลักการและเหตุ:
ด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทาบุญ ตักบาตรถวาย
ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา และบาเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ที่
วัด สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่สาคัญ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทย
ได้ห่างเหินจากพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสังคม ชุมชน ที่มุ้งเน้นไปในทางด้านบริโภคนิยม ทุน
นิยม ทาให้มีการแข่งขันการทามาหาเลี้ยงชีพ จนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนบุตรหลานรวมไปถึง
การพาลูกหลานที่เป็นเด็ก และเยาวชนเข้าวัด ทาบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
กลายเป็ น ผู้ ก่ อ ปั ญ หาสั ง คมต่ า งๆมากมาย อาทิ เช่ น ปั ญ หาวั ฒ นธรรมชนชั้ น รอง การจั บ กลุ่ ม แข่ ง ขั น
รถจั ก รยานยนต์ การมั่ ว สุ ม สิ่ ง เสพติ ด ปั ญ หามี เ พศสั ม พั น ธ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร จนถึ ง ขั้ น การลงมื อ ประกอบ
อาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคม เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ แบ่งปันสิ่งของ
3.2 เพื่อปลูกจิตสานึกอันดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
3.3 เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนและพิธีการเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา
3.4 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
3.5 เพื่อให้นักเรียนนาหลักธรรมคาสอนไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน (ป.1-ป.3) ทุกคนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน :
6.1 จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
6.2 ทาคาสั่งเพื่อมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 ดาเนินการตามโครงการฯ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมทาบุญนวันพระที่วัด (ป.1-ป.3)
อย่างน้อยปีละปีละ 1 ครั้ง

-197. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
แผน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63
63
63 63 63 63 63 63

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. งบประมาณ
-ไม่ใช้งบประมาณ9.ผู้รับผิดชอบ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 นักเรียนในโรงเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยความสมัครใจ
10.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมครูพระสอนธรรมะในโรงเรียน
2. หลักการและเหตุ:
จากสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ ยนแปลงภายใต้กระแสสั งคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทาให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลงจน
ก่อให้เกิดการบ่ายเบี่ยงทางพฤติกรรม คือละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผล
คุกคามเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางไม่พึงประสงค์ เช่นไม่มี
ระเบียบ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดวินัยในการดาเนินชีวิต
เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะปลู ก ฝั ง กล่ อ มเกลาเด็ ก และเยาวชนด้ ว ยหลั ก ธรรมตาม
พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต ให้มีสานึกผิดชอบชั่วดี มีสติพิ จารณายั้งคิด มีจิตใจใฝุดี และมี
พลังใจที่เข้มแข็ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมครูพระสอนธรรมะในโรงเรียนขึ้น โดยให้พระภิกษุสงฆ์
เข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้นาหลักธรรมคาสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ทาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ เพื่อเป็นคนดี คนเก่งของสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

-203. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อกระตุ้นจิตสานึกและค่านิยมที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนให้รู้จัก ดี ชั่ว
ควรไม่ควร
3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอบายมุข ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
3.3 ปลูกฝังความรับผิดชอบ วินัย มีความเสียสละ อดทน และมีความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลรอบข้าง และเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน (ป.1-ป.3) ทุกคนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน :
6.1 จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
6.2 ทาคาสั่งเพื่อมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 ดาเนินการตามโครงการฯ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิตให้กับนักเรียน (ป.
1-ป.3) จานวนปีละ 1 ครั้ง
6.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
แผน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63
63
63 63 63 63 63 63

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

-

-

-

-

8. งบประมาณ
-ไม่มงี บประมาณ9.ผู้รับผิดชอบ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-2110. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 นักเรียนมีจิตสานึกและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนให้รู้จักดี ชั่ว ควร
ไม่ควร
10.2 นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน เพื่อปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข และค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
10.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย รู้จักเสียสละ อดทน และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลรอบข้าง และเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
มิติที่ 2 การบริหาราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุ:
งบประมาณเป็นแหล่งเงินที่สาคัญที่สุดของส่วนราชการ เมื่อได้รับการอนุมัติจากสภาแล้ว กอง
คลังต้องควบคุม ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย กองคลัง คือ
เป็นหน่วยงานหลักและเป็นศูนย์กลางในด้านการจ่ายเงิน ต้องตรวจสอบใบสาคัญรับเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามประเภทค่าใช้จ่าย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้อง คุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบโดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้
จากหลักการและเหตุผล เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จึ งได้เห็นความสาคัญในการควบคุมการ
เบิกจ่ายตมเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี เพื่อให้การจ่ายเงินและฐานะการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ
ต้นทุนการดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศถู กต้อง ตามระเบียบ มติ
และหนังสือสั่งการ
3.2 เพื่อเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ
3.3 เพื่อให้ข้อมูลที่บันทึกวางเบิกได้ถูกต้องและตรงกับหลักฐานการขอเบิกที่ได้รับอนุมัติ
3.4 เพื่อมิให้บุคคล คนเดียวปฏิบัติงานได้เบ็ดเสร็จ และให้มีการสอบทานงานอีกทั้งยังช่วย
ปูองกันโอกาสการเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

-226. วิธีการดาเนินงาน
6.1 เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานหรือข้ อมูลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบตามสมควร
6.2 การให้คาอธิบาย ให้เหตุผลที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่มาขอเบิกจ่าย กรณี ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเอกสารที่ประกอบในการเบิกจ่ายได้
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63
63
63 63 63 63 63 63

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. งบประมาณ
-ไม่ใช้งบประมาณ9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตและฟฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรมและโปร่งใส
10.2 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสานักงาน มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
10.3 สร้างระบบในการจัดการ การทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุ:
เนื่องจากเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัก
การบริ ก ารสาธารณะ แต่ ต้ อ งเป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ ก าหนดไว้ ดั ง นั้ น การที่ เ ทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใส แลละสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ ส่ วนราชการ
ดาเนิ น การโดยเปิดเผยและเที่ย งธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสี ยทางสั งคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ทีจะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน

-23ดังนั้ น เพื่อให้ การบริห ารงบประมาณของหน่ว ยงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ -จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างของเทศบาล
เมืองอรัญญประเทศ ทุกโครงการและทุกกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย:
เผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อ -จั ดจ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จานวน
3 ช่องทาง ได้แก่เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
-ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินงาน : ปีงบประมาณ 2563
แผน

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

8. งบประมาณ
-ไม่ใช้งบประมาณ-

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63
63
63 63 63 63 63 63
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-249. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
10.4 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ-จัดจ้างได้
มิติที่ 2 การบริหาราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการแม่ดเี ด่น
2. หลักการและเหตุ:
ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปีด้วยสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องจากการที่ประชาชนมีศีลธรรม วัฒนธรรมเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมย่อมทาให้บ้านเมืองสันติสุข
ร่มเย็นเป็นสุขเสมือนว่าประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9แม่ซึ่งเป็นผู้มี
พระคุณและมีบทบาทอย่างสาคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนบุญคุณ
แม่ด้วยความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นคุณธรรมของคนดีและผู้ที่เจริญแล้ว สมควรที่สังคมจะยกย่อง นับถือ ให้
เกียรติ ราลึกถึงผู้เป็นแม่ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆในงาน “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม ซึ่งเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศมีความรู้สึ กซาบซึ้ง และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของระองค์ ซึ่งมีต่อพสกนิกรทั่ว ทั้งประเทศและ
เทิดทูนพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯในรัชการที่ 9
3.2 เพื่อเพื่อเทิดทูนยกย่องพระคุณของแม่และยกย่องบทบาทสตรีผู้เป็นแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3.3 เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และประกอบกิจกรรมเพื่อแม่
3.4 เพื่อให้ผู้เป็นแม่สานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในฐานะผู้เป็นแม่
3.5 เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในด้านจิตใจของพลเมือง
4. กลุ่มเป้าหมาย
แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรและทาคุณประโยชน์
-25- ต่อสังคมในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
จานวน 38 ท่าน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญยประเทศทั้ง 19 ชุมชน เป็นจานวน 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

-256. วิธีการดาเนินงาน
6.1 ประชุมหารือการจัดทาโครงการ
6.2 เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6.4 ดาเนินการจัดทาโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน : 12 สิงหาคม 2563
แผน

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 63 ก.ย.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63
63
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

8. งบประมาณ
ค่ากรอบรูป จานวน 38 อันๆละ 130 บาท เป็นเงิน 4,940 บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เบิ กจากงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานส่ งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมดอื่น ตั้งไว้
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมีขวัญและกาลังใจ และสานึกในหน้าที่ของแม่ต่อการปฏิบัติตน
10.2 ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณมารดา
10.3 เป็นการเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯในรัชการที่ 9
10.4 เป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาติ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อดีเด่น
2. หลักการและเหตุ:
ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติเป็นประจาทุกปีด้วยสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องจากการที่ประชาชนมีศีลธรรม วัฒนธรรมเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมย่อมทาให้บ้านเมืองสันติสุข
ร่มเย็นเป็นสุขเสมือนว่าประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9และพ่อซึ่งเป็น
ผู้มีพระคุณและมีบทบาทอย่างสาคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทน
บุญคุณพ่อด้วยความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นคุณธรรมของคนดีและผู้ที่เจริญแล้ว สมควรที่สังคมจะยกย่อ ง นับถือ
ให้เกียรติ ราลึกถึงผู้เป็นพ่อ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัวรัชการที่ 9 ผู้ ทรงเป็นพระราชบิดาแห่ งชาติ เทศบาลเมืองอรัญญ

-26ประเทศมีความรู้สึกซาบซึ้ง และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของระองค์ ซึ่งมีต่อพสกนิกรทั่วทั้งประเทศและ
เทิดทูนพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9
3.2 เพื่อเพื่อเทิดทูนยกย่องพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของผู้เป็นพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3.3 เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา และประกอบกิจกรรมเพื่อบิดา
3.4 เพื่อให้ผู้เป็นบิดาสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในฐานะผู้เป็นพ่อ
3.5 เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในด้านจิตใจของพลเมือง
4. กลุ่มเป้าหมาย
พ่อผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรและทาคุณประโยชน์ต่อสังคมในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
จานวน 38 ท่าน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญยประเทศทั้ง 19 ชุมชน เป็นจานวน 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 ประชุมหารือการจัดทาโครงการ
6.2 เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6.4 ดาเนินการจัดทาโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน : ปีงบประมาณ 2563
แผน

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62
62
63 63 63 63 63 63 63 63 63
-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

8. งบประมาณ
ค่ากรอบรูป จานวน 38 อันๆละ 130 บาท เป็นเงิน 4,940 บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมีขวัญและกาลังใจ และสานึกในหน้าที่ของพ่อต่อการปฏิบัติตน
10.2 ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณบิดา
10.3 เป็นการเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9
10.4 เป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาติ

-27โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องคนเก่ง คนดีชนะชัยศรี
2. หลักการและเหตุ:
จากสภาพปั จ จุ บั น ของสั ง คมไทย พบว่ า ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เด็ ก และเยาวชนมี ค วามอ่ อ นไหว
เปราะบาง เต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านวัตถุ จึงทาให้คุณธรรมจริยธรรมถูกละเลย เป็ นผลให้คนในสังคมห่างไกล
ศาสนา เด็กและเยาวชนจึงขาดคุณธรรมมากยิ่งขึ้น และจากนโยบายของรัฐบาลด้านสังคม มุ่งให้เยาวชนไทยยึด
คุณธรรม นาความรู้และพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ทุกภาคส่วนต่าง
มุ่งเน้นให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี หรือการส่งเสริมให้มีเด็กดี เมื่อเติบโตในอนาคตก็จะเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาบ้านเมืองอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการยกย่องคนเก่ง
คนดีชนะชัยศรีขึ้น โดยการสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีเป็นการยก
ย่อง และเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และมีการรวบรวมเกียรติบัตร ผลงานนักเรียน เพื่อนามาจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลงาน
นักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
3.3 เพื่อ รบรวมเกีย รติบั ต ร ผลงานนักเรีย นนามาจั ดบอร์ ด ประชาสั มพั นธ์ผ ลงานนักเรีย นให้ เป็น ที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่ไปเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านต่างๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ สถานที่จัดการประกวดแข่งขัน
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาโครงการฯเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา 6.2 ทาคาสั่งเพื่อมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 6.4 ดาเนินการจัดทาโครงการ
6.5 สรุป และรายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน : ปีงบประมาณ 2563
แผน

การดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62
62
63 63 63 63 63 63 63 63 63
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-288. งบประมาณ
-ไม่มีงบประมาณ9. ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 นักเรียนที่มีความสามารถได้เข้าร่วมกิจกรรม และแข่งขันทักษะกับสถานศึกษาอื่นๆ
10.2 สามารถค้นหาเกียรติบัตรหรือผลงานที่นักเรียนได้รับอย่างสะดวก
10.3 นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าแข่งขันเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล
2. หลักการและเหตุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
0810.3/ว 2593 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาจากเดิมซึ่งเป็น
แผนพัฒนาที่มีระยะเวลาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้ มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด รวมทั้งแผนปฎิบัติราชการประจาปีจังหวัด
แผนปฎิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยมีขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนด
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูล พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพือ่ จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

-29ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จึง
ดาเนินการจัดทาโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจาปีงบประมาณ 2562ขึ้นโดย
มีเปูาหมายในการให้ความรู้ รวมทั้งออกพบปะประชาชนตามชุมชน เพื่อเก็บรวบรวม ส ารวจความต้องการ รับฟัง
รับทราบปัญหาของประชาชน แนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยของ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม
องค์กร ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชน
เพื่อสามารถนาไปทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพื่อเป็นการตอบสนองต่อปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามภารกิจและหน้าที่
3. วัตถุประสงค์
3.๑. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2593 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่จะพัฒนา และ
สามารถร่วมกันจัดทาแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ
3.3 เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนา/กิจกรรมให้พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
3.4 เพื่อแสดงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น กับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3.5 เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
3.6 เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้สามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
4. เป้าหมาย
4.๑ จัดประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
4.๒ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 ศึกษารายละเอียด การจัดทาโครงการฯ ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากอง/งาน เพื่อ
กาหนด วัน เวลาและแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงการฯ
5.2 จัดทาประกาศ การดาเนินโครงการฯ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
5.3 เขียนโครงการนาเสนอตามลาดับชั้น เพื่อขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
5.4 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ ประชาชนภายในเขตเทศบาลและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนว
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แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)
5.5 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศทราบตามลาดับชั้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
7. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีของเทศบาลเมื องอรัญญประเทศ หมวดค่ าใช้ สอย ประเภทรายจ่ าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เพื่อจ่ายในโครงการประชุมประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตั้งไว้ 60,500.- บาท ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รายละเอียดการเบิกจ่ายดังนี้ ดังนี้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ การมีส่ วนร่ วมในการจัดทาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-26565) แบบ
ประชารัฐ และทุกชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชนของตนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถใช้ไปเป็นเครื่องมือแนว
ทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง เปูาหมายสอดคล้องกับความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชุ มชนได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและมี แผนชุ มชนที่ ใช้ เป็ นเครื่ องมื อบริ ห ารจั ดการภายใน และประสานงานด้ าน
งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ
10.2 ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
10.3 มีโครงการพัฒนา/กิจกรรม ให้พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
10.4 มีความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) กับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฎิบัติราชการประจาปีจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจาปี
กลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมงบประมาณในพื้นที่ และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
10.5 แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
10.6 การดาเนินงานของเทศบาลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2. หลักการและเหตุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้องค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองอรัญญประเทศในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
เมืองอรัญญประทศให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองอรัญญประเทศกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จานวน 3 คน
5. วิธีการดาเนินงาน
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ บางตาแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่ง
ดังกล่ าวมาดารงต าแหน่ ง คณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ทาแผนพัฒ นาเทศบาลเมือ งอรั ญญประเทศ แทน
กรรมการฯ ที่ ครบวาระการดารงตาแหน่ งเพื่อให้ เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (9)
ที่
กาหนด
7. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
8. งบประมาณ
-ไม่มีงบประมาณ-
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ และร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลฯ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล ด้วย
ความถูกตต้องโปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสาคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒ นธรรมดั้ง เดิม และวิ่ งตามกระแสเงิน ท าให้ ชุ ม ชนได้ รั บการเรีย นรู้ รู้ จัด ชุ มชนของตนเองสามารถค้น หา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่ อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมีเปู าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุ มสามารถ
กาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 ประชุมผู้บริหาร ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกชุมชนตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
7. สถานที่ดาเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
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-ไม่ใช้งบประมาณ9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีให้ลูกหลานสามมา
รถหาแนวร่วมในการทางาน เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมือง
อรัญญประเทศเป็นไปอ่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งช่วยปูองกันและลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด
โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกครั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะทาให้ การปฏิบัติงานของเทศบาลฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
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พนักงานเทศบาลทุกกอง/ฝุาย ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสมโดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของหน่วยรับ
5.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปละประหยัด
5.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
7. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
8. งบประมาณ
-ไม่ใช้งบประมาณ9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง

-35โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
3.2 เพื่อ สรุ ปรายงานผลการประเมินผลการควบคุ มภายในให้ นายกเทศมนตรีฯ ทราบตาม
ระเบียบที่กาหนด
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
4. เป้าหมาย
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
5.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
5.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 9 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
7. สถานที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
8. งบประมาณ
-ไม่ใช้งบประมาณ9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

