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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

พ.ศ. 25๖๐ –256๔ 
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 
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ส่วนที่ ๑  บทน า 

- หลักการและเหตุผล 

- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

- เป้าหมาย 

- ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายและบ่อนท าลายความเจริญของประเทศ
อย่างมาก  รวมทั้งท าให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงักและขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเทศไทยนั้น        
เป็นสังคมที่มีลักษณะเอ้ือต่อการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของ เงินทอง ความร่ ารวย 
เอ้ือเฟ้ือประโยชน์ต่างตอบแทน  เป็นต้น  ยิ่งท าให้การขจัดปัญหาการทุจริตยากข้ึนเรื่อยๆ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะถูกมองว่า มีการทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานมาก สะท้อนได้
จากสถิติการร้องเรียนทุจริตที่ส่งไปยัง ส านักงาน ป.ป.ช. ในรอบ  ๕  ปีที่ผ่านมา มีมากกว่า  ๖,๒๐๐  เรื่อง  
และการจะแก้ไขปัญหาการทุจริตจะต้องมีการวางแผนที่ดี  รวมถึงการร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ
ของการท างานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยถอยลง ย่อมเกิดจากบุคคลในองค์กรซึ่งประกอบด้วย 
คณะสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับ หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบหลักการใช้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดย
สรุป หาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชน
ก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างแน่นอน 
 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งที่จะ
เป็นตัวช่ว ยสร้างภาพลักษณ์   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นองค์กรผู้น า ต้นแบบในด้านการปูองกันการ
ทุจริต  ที่จะขยายผลไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการ
ทุจริต    และ ท าให้ทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง      

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

               ๑.  เพ่ือให้องค์กรมีจิตส านึกและสร้างความตระหนักในการปูองกันการทุจริต 

               ๒.  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

               ๓.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

               ๔.  เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

               ๕.  เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการเป็นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต 



๔ 
 
               ๖.  เพ่ือให้เป็นองค์กรผู้น าต้นแบบในด้านการปูองกันการทุจริต และขยายเครือข่ายไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

เป้าหมาย 

               ๑.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 

     ๒.  พนักงานเทศบาล 

               ๓.  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน 

               ๔.  ประชาชน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

               ๑.  ท าให้มีจิตส านึกและสร้างความตระหนักในการปูองกันการทุจริต 

               ๒.  ท าให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

               ๓.  ท าให้มีการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

               ๔.  ท าให้มีการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

               ๕.  ท าให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่เกิดความพร้อมในการเป็นต้นแบบ  ด้านการปูองกันการทุจริต 

               ๖.  ท าให้เป็นองค์กรผู้น า ต้นแบบในด้านการปูองกันการทุจริต และขยายเครือข่ายไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
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ส่วนที่  ๒   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณ 

 ท่ีด าเนินการในปี  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  แยกตามมิติ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 25๖๐ –256๔ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕6๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕6๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติ ๑. 
การปลูก
และปลุก
จิตส านึก
การ
ต่อต้าน
การ
ทุจริต 

 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจ า ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง “หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

2. โครงการฝึกอบเพิ่มพูนความรู้  พัฒนาทักษะ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  

3.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  

4. โครงการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000  

5. กิจกรรมการประชุมประจ าเดือนคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - -  

6. มาตรการ การสรรหา พัฒนา รักษาไว้ซ่ึง
บุคลากรของเทศบาล 

- - - - -  

๗.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
และกฎหมายควรรู้  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

๑.๒ การสร้างจิตส านึก 
และความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาค
ส่วน ในท้องถิ่น 

1.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
และกฎหมายควรรู้    

- - - - - ใช้งบฯ
ร่วมกับ
มิติ ๑ 
ภารกิจที่ 
๑.๑ 

๒.โครงการไผ่แสนกอ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  

  ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

 2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
และกฎหมายควรรู้ (เด็กและเยาวชน)  

- - - - - ใช้งบฯ
ร่วมกับ
มิติ ๑ 
ภารกิจที่ 
๑.๑ 

๓.กิจกรรม “ของหาย ได้คืน” - - - - -  

 รวม จ านวน ๑๐ โครงการ/ ๒ กิจกรรม/  ๑  
มาตรการ 

๑,๒๒๐,๐๐
๐ 

๑,๒๒๐,๐๐
๐ 

๑,๒๒๐,๐๐
๐ 

๑,๒๒๐,๐๐
๐ 

๑,๒๒๐,๐๐
๐ 

 



๗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕6๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติ ๒. 
การ
บริหาร
ราชกา
รเพื่อ
ป้องกั
น การ
ทุจริต 

 
 

๒.๑ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1. มาตรการปูองกันการทุจริตในการสรร
หาและคัดเลือกพนักงานจ้าง 

- - - - -  

 2. มาตรการบริหารงานพัสดุ - - - - -   
3. มาตรการปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- - - - -   
 

2.2 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ - - - - -   

2. มาตรการการมอบอ านาจของผู้บริหาร
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

- - - - -   

๒.๓ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเด่น        
2. กิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่น - - - - -   
3. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีเมืองไผ่ - - - - -   
4. กิจกรรมเยาวชนดีเด่น - - - - -   
5. กิจกรรมคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้างดีเด่น - - - - -    

๒.๔ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

1. กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - -   

๒.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

- -  -    

 รวม จ านวน ๗ กิจกรรม/ ๕ มาตรการ - - - - -  



๘ 
 

 
มิติ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕6๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕6๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติ 3. 
ส่งเสริ
มการมี
ส่วน
ร่วม
ของ
ประชา
ชน 

 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศบาล
ทางสื่อหอกระจายข่าวไร้สาย 

- - - - -   
 

2. ปฏิทินแจ้งข่าวกิจกรรม - - - - -   
3. การให้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่าน Website เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

- - - - -   

4. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  

5. หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ ๓๖0,000 ๓๖0,000 ๓๖0,000 ๓๖0,000 ๓๖0,000    

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. กิจกรรมหน่วยทันใจ - - - - -   
 2. ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลเมืองบ้าน

ไผ่ 
- - - - -   

   
 3. การประชุมประจ าเดือนองค์กร

ภาคประชาชน 
130,000 130,000 130,000 130,000 130,000   

  4. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและร้อง
ทุกข ์

- - - - -   

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. กิจกรรมจัดท าแผนชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    

 2.กิจกรรมประชุมประชาคมเมืองบ้าน
ไผ่ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000   

 3.กิจกรรมร่วมตรวจสอบจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

- - - - -   

 4. กิจกรรม การแต่งตั้งประชาชนเข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนา
ของเทศบาล 
 

- - - - -   

  5.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน   

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000   
  

 รวม จ านวน ๑ โครงการ/ 
1๓ กิจกรรม 

๑,๐๑๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐
๐ 

๑,๐๑๐,๐๐
๐ 

๑,๐๑๐,๐๐
๐ 

๑,๐๑๐,๐๐
๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕6๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕6๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
   งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

มิติ 4. 
การ
เสริมสร้
างและ
ปรับปรุ
งกลไก
ในการ
ตรวจส
อบการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอ
งส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

1. กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน 

 

- - - - -  

  2.กิจกรรมการตรวจสอบภายใน - - - - -  
 4.2 การสนับสนุนให้ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1. กิจกรรมให้ประธานกรรมการ
ชุมชนเข้ามาร่วมรับฟังการประชุม
สภาเทศบาล 
 
 
 

- - - - -  

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ 
ของสภาท้องถิ่น 

1. กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

- - - - -  

  ๒.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
และกฎหมายควรรู้  

- - - - - ใช้งบฯ
ร่วมกับ
มิติ ๑ 
ภารกิจที่ 
๑.๑  

  ๓.กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล 

- - - - -  

 4.4 การพัฒนาเครือข่าย
การป้องกันการทุจริต 

1.กิจกรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
(MOU) การปูองกันการทุจริต 
 
 

- - - - -  

  ๒.กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
อปท.ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
การปูองกัน/เฝูาระวังการทุจริต 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 รวม จ านวน ๑ โครงการ ๗  กิจกรรม - - - - -  

 

 

 

 



๑๐ 
 

 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕6๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕6๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ความ
พร้อมใน
การเป็น
ต้นแบบ 

5.1บุคลากรแผน 
พัฒนาท้องถิ่น3 ปี
แผนปฏิบัติการประ  
จ าปีและ
งบประมาณ 

1. กิจกรรมการด าเนินการให้มีบุคลากร
ที่สามารถรองรับแต่ละภารกิจ เพื่อการ
เป็น อปท. ต้นแบบได้ 

- - - - -  

 5.2 การแก้ไข 
ปรับปรุง หรือออก
ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ 
ข้อบัญญัติองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สนับสนุน
การปูองกันการ
ทุจริต 

 

๑. กิจกรรม ออกระเบียบเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- - - - -  

๒. กิจกรรม แก้ไขปรับปรุงระเบียบ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝุายบริหารของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ พ.ศ. 2554  

- - - - -  

๓.กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝุายสภาเทศบาลของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ พ.ศ. 2554   

- 
  

- - - -  

 5.3 ข้อมูลและ
จ านวนเครือข่าย
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะขยาย
ผล 

1. กิจกรรมการขยายเครือข่าย 
เทศบาล/อบต. ด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

 

- - - - - ใช้งบฯ
ร่วมกับ
มิติ ๑ 
ภารกิจที่ 
๑.๑  

 รวม จ านวน  ๕  กิจกรรม - - - - -  

     



๑๑ 
 

ส่วนที่  ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

ตามแผนปฏิบัติการ 

 

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ล าดับที่ 1.1.1 

 
1. ชื่อโครงการโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เรื่องประสิทธิภาพการบริหาร 
ราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยก าหนดให้เทศบาลมี
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
สร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีต่อหน่วยงาน ปรับเปลี่ยนมุมคิดเพ่ือจะได้เกิดก าลังใจในการท างานด้วยใจที่เป็นสุข 
ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ  
 3.3 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัด/ศูนย์ปฏิบัติธรรม/สถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
 
 



๑๓ 
 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
๖.๒ท าหนังสือประสานวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่อบรม  วัสดุอุปกรณ์อบรม อาหารและ

อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
๖.๓  ด าเนินการฝึกอบรมโดยพระวิทยากร รับศีล รักษาศีล ๘  ฟังธรรมเทศนาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน  ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน  
๖.๔ สรุปผลการอบรม  

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559  
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้ารายจ่ายอื่น (โครงการอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม)จ านวน๕๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีล ๕ 

และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 ๑๐.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 
 

 
 
หมายเหตุ  เป็นโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2559-2561)  หน้า 3-122  โครงการที่ 2ตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน   
แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 
โครงการฝึกอบเพิ่มพูนความรู้  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
ล าดับที่ 1.1.2 

 
๑. ชื่อโครงการโครงการฝึกอบเพิ่มพูนความรู้  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ ส่วนที่  ๔  
การพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

  ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  จึงได้จัดท าโครงการฝึก
อบเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคณะผู้บริหาร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
  ๓.๒เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ เพื่อน ามาปรับใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้การท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.4 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านการท างานเป็นทีม การช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในการท างาน  และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกคน  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
หอประชุมประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
๖.๒  ท าหนังสือประสานวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่อบรม   
๖.๓  ด าเนินการฝึกอบรมเทคนิคเก่ียวกับการท างานเป็นทีมให้ประสบความส าเร็จ 
๖.๔ สรุปผลการอบรม  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558  และระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน  2559 



๑๕ 
 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้ารายจ่ายอื่น โครงการอบรมฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนนโยบาย

ของคณะผู้บริหารงานของเทศบาล 
  10.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
  10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้การท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการสร้างและพัฒนาทีมงาน การช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในการท างาน  และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

 

หมายเหตุ  เป็นโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2559-2561)  หน้า 3-123  โครงการที่ 4  ตาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน   
แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง   การพัสดุ 
ล าดับที่ 1.1.3 

 

1.ชื่อโครงการ โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง   การพัสดุ 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานด้านการพัสดุเป็นงานส่วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การบริหารงานตามโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เมือง
บ้านไผ่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

การที่จะท าให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ               
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ในระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง    ต้องเข้าใจสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมที่จะ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ   อีกทั้งยัง ต้องตระหนักในภารกิจความรับผิดชอบ   ที่ต้องศึกษาระเบียบ   หนังสือสั่ง
การ   กฎหมาย   มติคณะรัฐมนตรี   

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้เพ่ิมพูน
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ   สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  และ ด าเนินการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  
รวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด  กองคลังจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุขึ้น   
 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้   ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ   รวมไปถึงสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในภารกิจความรับผิดชอบที่ต้องศึกษาระเบียบ  
หนังสือสั่งการกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี   

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถด าเนินการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ถูกต้อง   รวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.4เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นไปตาม วิธีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการ พัสดุกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง 

3.5เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงิน    บัญชี   และพัสดุ   ของเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 

4.เป้าหมาย / ผลผลิต 
4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

   -   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
4.2   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 



๑๗ 
 

-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมายระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านพัสดสุามารถด าเนินการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วโปร่งใส   
ตรวจสอบไดแ้ละเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่   
6.วิธีด าเนินการ 

6.1  จัดท าโครงการ 
6.2  เชิญวิทยากรจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
6.3  หนังสือเชิญพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมจ านวน   45  คน 
6.4  ประสานการปฏิบัติการด าเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับ

ด าเนินการ 
6.5  ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 6.6  ติดตามประเมินผล 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
กุมภาพันธ์  2559 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ (โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  การพัสดุ )  จ านวน  
25,000บาท 

 
9.ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 
 

10.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
10.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ  ที่

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
10.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถด าเนินการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง  

รวดเร็ว   โปร่งใส   ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
10.3ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน

ระบบ  e-GP  ได ้

 

 

 

 



๑๘ 
 

โครงการ ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ล าดับที ่ ๑.๑.4 

 

๑.  ชื่อโครงการ   โครงการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการจัดท าตัวชี้วัด  (KPIS)   ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อ
เป็นเครื่องมือที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ใช้ติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น  และใช้ในการวัดผลการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร  โดยใช้วิธีการก าหนดเปูาหมายและวัดออกมาได้ในเชิงตัวเลข    ท าให้
มีการท างานที่มีเปูาหมายและต้องการที่จะให้ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้   ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นรายตัวเพ่ือรับการประเมินจากคณะ
ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาล และเพ่ือให้การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดสามารถขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมทั้งองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  บุคลากรทุกภาคส่วนของเทศบาลจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องรับรู้ รับทราบ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดไปพร้อมๆกัน      

๓.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้   ความเข้าใจ และทราบถึงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
เทศบาล เมืองบ้านไผ่ร่วมกัน   
  2. เพ่ือให้บุคลากร/ทุกหน่วยงานทราบถึงเปูาหมาย  และทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือให้
สามารถวัดผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน     
  3. เพ่ือเป็นการสรุปภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของเทศบาลเมือง

บ้านไผ ่

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  

๕.  พื้นที่ด าเนินการ  

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ / ต่างจังหวัด  

๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๑.  ร่วมกันก าหนดและทบทวนตัวชี้วัดตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล และภารกิจหน้าที่
ของแต่ละกอง/ฝุาย 
  ๒.  ทุกกอง/ฝุาย ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันก าหนด
ไว้ 



๑๙ 
 

๓.  น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย , คณะผู้บริหาร
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 

๔.  สรุปผลการด าเนินงานและทบทวนตัวชี้วัดส าหรับปีต่อไป 
5.  เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้ประชาชนทราบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนตุลาคมของทุกปี  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๔๐,๐๐๐  บาท  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน  ฝุายแผนงานและงบประมาณ  

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.ทุกคนในเทศบาล ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้   ความเข้าใจในการด าเนินการตามตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม 

  3. ทุกกอง/ฝุาย มีการท างานที่มีเปูาหมาย  สามารถวัดผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

กิจกรรม การประชุมประจ าเดือนคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ล าดับที่  1.1.5 

๑.  ชื่อกิจกรรม  การประชุมประจ าเดือน  คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม  

 การประชุม  คือ  การนัดหมายวัน  เวลา  และสถานที่  ให้บุคคลกลุ่มมาเพ่ือได้พบปะกัน  
ร่วมกันปรึกษาหารือ  หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ  ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  หรือการที่บุคคลมาร่วม
ปรึกษาหารือเพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีระเบียบ  
 ดังนั้น  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยท่านนายกเทศมนตรี  จึงได้ก าหนดให้มีการประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน  โดยก าหนดวันพุธแรกของเดือน  เพื่อให้แต่ละกอง/ฝุาย  ได้ร่วมปรึกษาหารือการ
ด าเนินงานของแต่ละกองฝุาย  และจัดท าปฏิทินงานการด าเนินงาน  ในแต่ละเดือน  เพื่อมิให้โครง/กิจกรรม
ต่างๆของแต่ละกอง/ฝุาย  ตรงกัน  ติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้น และติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบ      
  
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน   

 ๓.๒  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนพิจารณาความคิดเห็น
ร่วมกัน 

 ๓.๓  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย  
 ๓.๔  เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน  
 ๓.๕  เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 ๓.๖  เพ่ือประสานการท างานระหว่างกันสร้างความสามัคคี  
 ๓.๗  เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 ๓.๘  เพ่ือร่วมกันตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกัน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑  คณะผู้บริหาร 

            ๔.๒  พนักงานเทศบาล  

๕.  พื้นที่ด าเนินการ  

 ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
๖.  วิธีด าเนินการ 
   6.๑ การเตรียมการก่อนการประชุม    
   -  หารือนายกเทศมนตรีเพื่อก าหนดวาระในการประชุม โดยก าหนดวัน เวลา 
ประชุม 
   -  ประสานประธานเพื่อก าหนดเนื้อหาในการประชุม 



๒๑ 
 
   -  ท าหนังสือเชิญประชุม  และประชาสัมพันธ์ทาง  ไลน์  , e-mail  
 
   -  แจ้งเนื้อหาที่จะประชุมให้นายกเทศมนตรีรับทราบ 
   -  จัดระเบียบวาระในการประชุม   ตามเอกสารที่แต่ละกองน าเข้าท่ีประชุม 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   -  จัดเตรียมห้องประชุม  อุปกรณ์เครื่องเสียง  
   6.๒ การด าเนินการประชุม  โดยการจุดรายงานการประชุม 
   -  ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อเข้าร่วมประชุม  
   -  ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม 
   -  เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกการประชุม  
   -  ถอดรายงานการประชุมสรุปเนื้อหา 
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ   

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ   

   ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมประชุม  รับทราบนโยบายต่างๆ  ข่าวสารต่างๆ  น าไปปฏิบัติได้ตามท่ี
ได้รับมอบหมายในแต่ละกอง/ฝุาย  โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นหลัก ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  ๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมประชุม  ช่วยกันท างานและมีความคิดร่วมกัน  และเกิดความรับผิดชอบ
ร่วมกัน  
  ๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมประชุม  ได้รับแนวคิดใหม่ๆ  และฝึกให้รู้จัดรับฟังความคิดของผู้อื่น 
  ๑๐.๔  ผู้เข้าร่วมประชุม  ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๕  ผู้เข้าร่วมประชุม  สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

มาตรการการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ซึ่งบุคลากรของเทศบาล 
ล าดับที่  ๑.๑.6 

 
๑. ชื่อมาตรการการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ซึ่งบุคลากรของเทศบาล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนา บุคลากรเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ บุคลากร
ที่มีคุณภาพนั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และเม่ือคัดสรร
บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาในระบบแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุก
ด้านเพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ช านาญงานในหน้าที่ งานด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั้งทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึง
ทักษะในการด าเนินชีวิตด้วย ซึ่งวิธีการในการพัฒนาหรือรักษาไว้นั้น ประกอบด้วยหลายวิธีการ เช่น การให้
รางวัลประจ าปี การส่งเสริมให้ได้รับการอบรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนส าคัญในการที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะด าเนินการและคิดหาวิธีพัฒนาศักยภาพ ปลุก
จิตส านึกท่ีดีของบุคลากรทั้งในชีวิตงาน และการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
                     เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมในการสรรหา พัฒนาและรักษาอัตราก าลังของ
เทศบาลให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๓๕ และความเหมาะสมของอัตราก าลังต่อภารกิจของเทศบาล ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลซึ่งถือเป็นปัจจัยการพัฒนาองค์กร 
 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน  
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

๖.วิธีด าเนินการ 
  การสรรหา   
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเป็น
ประธาน  ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองหัวหน้าส่วนราชการในเทศบาล เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
ปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล เพ่ือทราบความ
ต้องการด้านบุคคลในแต่ละต าแหน่งของส่วนราชการต่าง ๆ ว่าต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าใด 
เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดต าแหน่งที่ต้องการ  
 



๒๓ 
 

 
  2. ขอความเห็นชอบในการประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
  3. การสรรหา ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการสรรหาแต่ละประเภท เช่น  ถ้าเป็นพนักงานเทศบาล จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับโอน/ย้าย บรรจุแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ   สรรหาพนักงานจ้าง 
  4. ประชุมคณะกรรมการแต่และประเภทที่ต้องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน เพ่ือ
ด าเนินการสรรหาตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล
ประกอบด้วยทุกครั้ง ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  
  5. ด าเนินการตามข้ันตอนการสรรหาที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ในแต่ละประเภทของ
บุคลากร   
  5. หากจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องการใช้ต าแหน่งแต่ละประเภทให้เหมาะสม 
  6. การพิจารณาทางเลือกอ่ืนทดแทนการสรรหา ในบางครั้งถึงแม้การวางแผนอัตราก าลัง
จะชี้ให้เห็นความต้องการพนักงานเพ่ิมข้ึน แต่เทศบาลอาจตัดสินใจแสวงหาทางเลือกอ่ืนแทนการสรรหา 
เพราะเม่ือบรรจุพนักงานเข้าท างานแล้ว การให้ออกจากงานนั้นท าได้ยากแม้แต่พนักงานที่ผลการท างานไม่
เป็นที่น่าพอใจ ก็ไม่อาจให้ออกจากงานได้ จึงอาจใช้วิธีอ่ืนแทนการสรรหา เช่น การให้ท างานล่วงเวลา  การ
จ้างเหมาบริการในงานที่ท าไม่แล้วเสร็จ และมีห้วงเวลาก าหนดให้ต้องด าเนินการให้ทันตามระยะเวลา  การ
สอนงานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานทดแทนกันได้  
  7. การก าหนดวิธีการสรรหาพนักงานเทศบาล เช่น กรณีพนักงานเทศบาล จะใช้วิธีขอใช้
บัญชีบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้  หรือรับโอนย้ายพนักงานจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ส าหรับกรณีสรรหาพนักงานจ้างท าได้โดยการประกาศรับสมัครสรรหาและ
ด าเนินการสรรหาตามที่กฎหมายก าหนด 
  การพัฒนาบุคลากร 

โดยเทศบาลจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

1. ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง 
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีจะต้องท าในช่วงที่
อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2. ให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การ
พัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  การฝึกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะด้าน เป็นต้น 
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3. ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่อี 

คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. การพัฒนาบุคลากร จะด าเนินการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
  4.1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เช่น สถานที่โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  
  4.2 ด้านทักษะเฉพาะของงาน  
  4.3 ด้านการบริหาร  ได้แก่  การวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การ
ประสานงาน 
  4.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย   
  4.5 ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5. ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาบุคลากร  หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณในการด าเนินการ และการติดตามและประเมินผล 

6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานในทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ ดังนี้ 
6.๑ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่จัดการอบรมพัฒนาความรู้แก่
บุคลากรโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกปี    

6.๒ การประชุมประจ าเดือนคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลทุกเดือน  
(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน) ในการประชุมมีการกระตุ้นและสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและความรู้รอบตัวแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
  6.๓ บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้/วารสาร/แพ่นพับ เทศบาลมีการจัดการความรู้แก่
พนักงานรวมถึงประชาชนทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้งภายในส านักงานและ นอกส านักงาน เช่นเรื่องการ
ปูองกันการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  6.4 ระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ 
  6.๕ เว็บไซต์ (http://www.banphaicity.go.th)ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ 

การรักษาไว้ซึ่งบุคลากรของเทศบาล  
 1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท จะต้องมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ระบบงาน  และบรรยากาศการท างาน  ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
บริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่ ใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

 
 

http://www.banphaicity.go.th/
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 2.มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
พนักงานเทศบาล เพ่ือส่งเสริมการออมและให้กู้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัวด้วยดอกเบี้ยที่ต่ า ในลักษณะ
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
 3.มีการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น สมควรแก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่าง
ให้แก่ผู้อื่น น ามาใช้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน 
 4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารกับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
 5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานดีมีประสิทธิภาพ ในการได้รับการประเมินเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การย้ายต าแหน่ง 
เปลี่ยนสายงานที่เหมาะสมกับความสามารถ 
 6. จัดให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยเข้ารับการประเมินการขอก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตามผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่เกินกว่ากฎหมายก าหนด   
3.  บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้  

(ส าหรับฝุายการเมือง ฝุายประจ า  และประชาชนท่ัวไป) 

ล าดับที่ ๑.๑.๗  

๑.ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุให้มีการปูองกันและปราบปราม    

การทุจริต  คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ข้อ  ๑๐  ระบุให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล   ผู้น าชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้าง

ร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้อง ชอบธรรม  

ส่งผลให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการให้บริการสาธารณะ  เกิดความ

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ  

๓.วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรฐาน   

ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 ๒.  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง    มีจิตส านึกยึด

มั่น      ในความซื่อสัตย์สุจริต  และความถูกต้องชอบธรรม  

๓.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่

แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  ปูองกันการทุจริต เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๔.  เพ่ือให้ภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตส านึก  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  ตระหนัก 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม  และไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

๕.  เพ่ือให้การด าเนินโครงการภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ปูองกันการทุจริต 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอ าเภอบ้านไผ่    
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๒.  ผู้น าชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรม ห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชน ในเขตอ าเภอ

บ้านไผ่   

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

หอประชุมประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  

 ๒.  เชิญวิทยากรจาก ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดขอนแก่น  

๓.  หนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบ้านไผ่เข้ารับการอบรมและสัมมนา  

๔.  ประสานการปฏิบัติการด าเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการ 

๕.  รับสมัครแนวร่วม/เครือข่ายการปูองกัน/ต่อต้าน/เฝูาระวังการทุจริต และจัดท าทะเบียน 

๖.  ประสานการด าเนินงานเครือข่ายและติดตามผลการด าเนินงาน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐  บาท  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เรียกว่ามี

ประโยชน์ทับซ้อน   หรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต  บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดีต่อส่วนรวม  ผู้น าชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ปูองกันการทุจริต   

 



๒๘ 
 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้  

(ส าหรับฝุายการเมือง ฝุายประจ า  และประชาชนท่ัวไป) 

ล าดับที่ ๑.๒.๑  

๑.ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุให้มีการปูองกันและปราบปราม    

การทุจริต  คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ข้อ  ๑๐  ระบุให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล   ผู้น าชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้าง

ร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้อง ชอบธรรม  

ส่งผลให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการให้บริการสาธารณะ  เกิดความ

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ 

๓.วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรฐาน   

ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 ๒.  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง    มีจิตส านึกยึด

มั่น      ในความซื่อสัตย์สุจริต  และความถูกต้องชอบธรรม  

๓.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่

แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  ปูองกันการทุจริต เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๔.  เพ่ือให้ภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตส านึก  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  ตระหนัก 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม  และไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

๕.  เพ่ือให้การด าเนินโครงการภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ปูองกันการทุจริต 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอ าเภอบ้านไผ่    



๒๙ 
 

๒.  ผู้น าชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรม ห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชน ในเขตอ าเภอ

บ้านไผ่   

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

หอประชุมประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  

 ๒.  เชิญวิทยากรจาก ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดขอนแก่น  

๓.  หนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบ้านไผ่เข้ารับการอบรมและสัมมนา  

๔.  ประสานการปฏิบัติการด าเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการ 

๕.  รับสมัครแนวร่วม/เครือข่ายการปูองกัน/ต่อต้าน/เฝูาระวังการทุจริต และจัดท าทะเบียน 

๖.  ประสานการด าเนินงานเครือข่ายและติดตามผลการด าเนินงาน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 (ใช้งบประมาณในจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับมิติที่ ๑ ภารกิจที่ ๑.๑)  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เรียกว่ามี

ประโยชน์ทับซ้อน   หรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต  บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดีต่อส่วนรวม  ผู้น าชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ปูองกันการทุจริต   

 



๓๐ 
 

โครงการไผ่แสนกอ 

ล าดับที่ ๑.๒.๒ 

๑.ชื่อโครงการ ไผ่แสนกอ  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 สืบเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญของทุก

ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ที่จะต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ปัจจุบันรัฐบาล ได้มีทิศ

ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  โดยค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการวางแผนและพัฒนาใน

มิติต่างๆ อย่างสมดุล บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และให้ส าคัญต่อการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับ เมืองบ้านไผ่ เป็นเมืองที่

ผูกพันกับต้นไผ่มาช้านาน เคยเป็นอัตลักษณ์ของเมืองบ้านไผ่ ซึ่งปัจจุบันนี้ต้นไผ่ได้มีจ านวนลดลง ประกอบ

กับ นโยบายของคณะผู้บริหารได้มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยเฉพาะการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกับสร้าง และพ้ืนฟู  

เอกลักษณ์ของเมืองด้วยต้นไผ่ ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างท้ังพ้ืนที่สีเขียว และเป็นอาหารที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ 

ไม้สอยต่างๆ  
 

 ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงได้จัดท าโครงการไผ่แสนกอ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรมรวมใจรณรงค์และอนุรักษ์ต้นไผ่ เพ่ือส่งเสริม สร้าง

เอกลักษณ์ ละกิจกรรมปั่นจักรยานคู่กายไปปลูกไผ่ในใจคน เนื่องในโอกาส วัน “พืชมงคล” ๙  พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๕๘ และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้คนบ้านไผ่รักถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง  และเป็นการอนุรักษ์

กิจกรรมฟื้นฟูการส่งเสริมปลูกต้นไผ่ พร้อมกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยกิจกรรม ปั่นจักรยานคู่

กายไปปลูกไผ่ในใจคน โดยมุ่งหวังเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และสร้างจิตส านึกให้คนบ้านไผ่รักถิ่นฐานบ้านเกิด  และ

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  เพ่ือให้มี

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับประโยชน์จากต้นไผ่  และเพ่ือให้ประชาชนเกิดการ มี

ส่วนร่วมรู้จักคิดเองท าเองต่อยอดพ่ึงพาทุนทางสังคม สามารถน าผลผลิตจากต้นไผ่มาประกอบอาชีพด้าน

การเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป  
 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพ่ือเป็นส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไผ่และการสร้างจิตส านึกและสร้างเอกลักษณ์เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมให้คนบ้านไผ่รักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง  



๓๑ 
 
  ๒.  เพ่ือให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีส่วนร่วมรู้จักคิดเองท าเองต่อยอดพ่ึงพาทุนทาง
สังคมสามารถน าผลผลิตจากต้นไผ่มาประกอบอาชีพด้านการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป  
  
   ๓.  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อน  
  ๔.  เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับประโยชน์จากต้นไผ่ 
  ๕.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน องค์กรภาคประชาชน และประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ จ านวน ๓๙ ชุมชน  

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

   พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   จ านวน  ๓๙   ชุมชน  

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  เสนอโครงการต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

 ๒.  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  

๓.  ประสานกลุ่มเปูาหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

๔.  ด าเนินการอบรมตามโครงการที่ก าหนด และเสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน 

๕.  รายงานผล/ประเมิลผลโครงการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 เมษายน  ๒๕๕๙  –  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ๑๐0,000.- บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม  



๓๒ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับ  
ประโยชน์จากต้นไผ่ 

๒.  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีจิตส านึกและสร้างเอกลักษณ์เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้คน
บ้านไผ่รักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง  

๓.  ประชาชนมีส่วนร่วมรู้จักคิดเองท าเองต่อยอดสามารถพ่ึงพาทุนทางสังคมสามารถน าผลผลิต
จากต้นไผ่มาประกอบอาชีพด้านการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป  

๔.  ประชาชนสามารถมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๕.  เป็นการอนุรักษ์กิจกรรมฟ้ืนฟูการส่งเสริมปลูกต้นไผ่ในใจคน 

  ๖.  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีสุขภาพที่ดีจากการปั่นจักรยาน และการปลูกต้นไผ่ช่วย
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อน อันเป็นประโยชน์สุขต่อท้องถิ่นท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ ๑.๒.๓ 

๑.ชื่อโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ  มีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗   พูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ ๔ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ภายหลังวิกฤติ เศรษฐกิจ พ.ศ.  ๒๕๔๐   เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ให้ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทาง

การเมืองของไทยแล้วเศรษฐกิจพอเพียง โดยระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพ

ได้อย่างยั่งยืนและใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัดตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น  โดย

ปราศจากกู้หนี้ ยืมสินและถ้าเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมา

เพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วน 

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เพ่ือ ยกระดับชุมชน เป็น ๓ ระดับคือ ๑ ระดับ 

“พออยู่ พอกิน”   ๒ ระดับ “อยู่ดี กินดี” ๓ ระดับ “มั่งมี ศรีสุข”  และเป็นชุมชนตัวอย่างต้นแบบของ

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมถอดบทเรียนในชุมชน สร้างกระบวนการพัฒนา จัดระบบการบริหารจัดการ

ชุมชนสร้างขบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยให้ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการเพ่ิมรายได้ ลด

ค่าใช้จ่าย สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของประเทศท่ีมั่นคงต่อไป 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้มีความรู้ เกิดทักษะ ความสามารถด้าน         
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ
รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนลดต้นทุนในการท าการเกษตร   
  ๓.  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนพ่ึงพากันเองรวมถึงการพึ่งพาทุนทางสังคมคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม  
รู้จักคิดเองท าเองต่อยอดในด้าน การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. เพ่ือเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต 



๓๔ 
 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน องค์กรภาคประชาชน และประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ จ านวน ๓๙ ชุมชน  นักเรียน  ครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และต่างจังหวัด  
 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  เสนอโครงการต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

 ๒.  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  

๓.  ประสานกลุ่มเปูาหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

๔.  ด าเนินการอบรมตามโครงการที่ก าหนด และเสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน 

๕.  รายงานผล/ประเมิลผลโครงการ 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  –  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ๑๕0,000.- บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้รับความรู้เกิดทักษะ มีความสามารถด้าน           
การเกษตรทฤษฎีใหม ่

2.  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเป็น          
เกษตรกรที่มีคุณภาพรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนลดต้นทุนในการท าการเกษตร  

3. ประชาชนในชุมชน สามารถพ่ึงพากันเองรวมถึงการพึ่งพาทุนทางสังคม คนในชุมชนได้มีส่วน      
ร่วมคิดร่วมท า ด าเนินงานต่อในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4. มีการส่งเสริมเกษตรกรชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 

 



๓๕ 
 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ล าดับที่ 1.3.1 

1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

2. หลักการและเหตุผล  /  ที่มาของโครงการ 

               การอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  หากแต่ละคนยึดความคิดเห็น
ของตนเองเป็นหลัก จะท าให้สังคมเกิดความแตกแยกและจะเกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันในที่สุด  ดังนั้นในการ
อยู่ร่วมกันต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน  ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  จะถือได้ว่าเป็นผู้
เคารพในระบอบประชาธิปไตย  มีความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม  ไม่ทุจริตต่อตนเองและสังคม 

               ดังนั้น จึงได้ส่งเสริมและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตย  จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักบทบาท
หน้าที่ของตัวเอง  โดยโรงเรียนจะสร้างจิตส านึกและความตะหนักแก่เด็กและเยาวชน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือฝึกฝนและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนในการรักในระบอบ
ประชาธิปไตย  สร้างจิตส านึกและความตะหนักแก่เด็กและเยาวชน 

3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 
และปรับตัวเข้ากับเพื่อนในหมู่คณะได้ 

3.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี มีความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม  ไม่
ทุจริตต่อตนเองและสังคม 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

                4.1   เชิงปริมาณ 

                    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ  ได้เข้าร่วม 

เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน 

    4.2  เชิงคุณภาพ    

                    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ได้เห็น
ความส าคัญ และใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

       โรงเรียนเทศบาล  2  อนุบาลสาธิต  เทศบาลเมืองบ้านไผ่    



๓๖ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
              6.1 ประชุมคณะครู 
                6.2 แต่งตั้งคณะด าเนินงาน 
                6.3 รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนักเรียนเพื่อลงรับเลือกตั้งเป็น
ประธานนักเรียน 
   6.4 ให้นักเรียนที่ลงสมัครได้ประชาสัมพันธ์หาเสียง  แจ้งนโยบายในการท างาน   
 
   6.5 ก าหนดวันเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  
                6.6 ด าเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ประกาศผลแจ้งให้
ทุกคนทราบ 
                6.7 ประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียนด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอด
ระยะเวลา  1  ปี  การศึกษา 
   6.8 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียนอย่าง
ทั่วถึงตลอดท้ังปี 
                6.9 สรุปผล/ประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
               ตลอดปีการศึกษา  2559-2561 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

                รวมเป็นเงิน  5,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
             10.1   เด็กและเยาวชนสามารถน าหลักประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว  ช่วยเหลือสังคม  
              11.2   เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลอบายมุข  ไม่ทุจริต  คดโกง 
              11.3   เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ   

 

 

 

 

 



๓๗ 
 
โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้“อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยกับการ

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

ล าดับที่ 1.3.2 

1.ชื่อโครงการ :ส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้“อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยกับการมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – 2560) ที่ได้ให้ความส าคัญ
ต่อการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการประสาน
ความร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องไว้คือ 
  วิสัยทัศน์ “สังคมไทย  มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่มเยาวชนซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่
ที่จะขับเคลื่อนสังคม ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคต ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อันเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับเครือข่ายประชาชน ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย
ประกอบด้วย  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล  โดยใช้รูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปูองกันการทุจริตในหลากหลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สามารถน าไปสู่การเข้าใจ  เรียนรู้ และปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม และด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวัน อันจะเป็นการสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
พอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและการสร้างเครือข่าย
พัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 

3.1เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

3.2เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตชาติ    
3.3เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ครอบคลุมถึงนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจกฎหมายที่ควร

รู้  เกี่ยวกับการทุจริต และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
3.4เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

 3.5 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 



๓๘ 
 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

เยาวชน จ านวน 80 คน 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

6.วิธีด าเนินการ 

6.1 ส ารวจ/ก าหนดวัตถุประสงค์/กลุ่มเปูาหมาย 
  6.2 เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  6.3 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดขอนแก่น  
  6. ๔ แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
  6. ๕ สรุปและรายงานผลโครงการ/ติดตามประเมินผล 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 1 วัน 

8.งบประมาณด าเนินการ 

   (ใช้งบประมาณในจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับมิติที่ ๑ ภารกิจที่ ๑.๑)  

9.ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1ท าให้เกิดการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

10.2ท าให้เกิดการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตชาติ 
10.3ท าให้ให้ประชาชนและเยาวชน ครอบคลุมถึงนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจกฎหมายที่

ควรรู้  เกี่ยวกับการทุจริต และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
   10.4 ท าให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
  10.5 ท าให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

 

 



๓๙ 
 

กิจกรรม “ของหาย  ได้คืน”  

ล าดับที่ ๑.๓.๓ 

๑. ชื่อกิจกรรม “ของหาย  ได้คืน” 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อเป็นการสร้างนิสัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน ให้มีซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเอง เพื่อน ครู และพ่อ
แม่  เช่นการขโมยของเพ่ือน หรือเก็บของได้แล้วน าส่งคืนเจ้าของหรือแจ้งครูประจ าชั้นทราบ เพ่ือให้ครู
ประกาศให้เจ้าของมารับคืน  จึงควรมีการยกย่องนักเรียนที่มีความกล้าในการท าความดี ให้เป็นตัวอย่างที่ดี
แก่เพ่ือนๆ และเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
 

๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าในการท าความดี 

เป็นตัวอย่างที่ดี  และเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 ๒.  ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม  

๓.  โรงเรียนรวบรวมแจ้งรายชื่อนักเรียนที่เก็บของหายได้และน ามาแจ้ง เพื่อหาเจ้าของ และน าส่ง

คืน  

๔.  เทศบาลมอบใบประกาศ/เกียรติบัตรยกย่องการท าความดี  

๕.  ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่  เฟสบุ๊ค  เว็บไซต์ เป็นต้น 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีการศึกษา   ๒๕๕๙   



๔๐ 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าในการท าความ

ดี เป็นตัวอย่างที่ดี  และเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง 
ล าดับที่  ๒.๑.1 

 

๑. ชื่อมาตรการ  มาตรการปูองกันการทุจริตในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นในปัจจุบัน พบว่ามีข่าวสารหรือเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่จะสมัครเข้ามาใน
ระบบราชการ ซึ่งสร้างชื่อเสียให้กับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในแวดวง
ท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการเรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างโดยยึดถือระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
และเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดให้ผู้สมัครได้รับทราบ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์จากผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นการ

ปูองกัน 
การผูกขาดการพิจารณาจากผู้มีอ านาจเพียงฝุายเดียวและปูองกันการแทรกแซงการแสวงหาผลประโยชน์
ของบุคคลภายนอกจากการสมอ้าง ซึ่งจะเป็นการปิดช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์ได้  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างโดยการระบุรายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครรวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนลักษณะการปฏิบัติงาน ก าหนดวันรับสมัคร ค่าสมัคร วิธีการคัดเลือก วันประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบ  และก าหนดวันคัดเลือกให้ชัดเจน โดยติดประกาศฯ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซด์ http://www.banphaicity.go.thเป็นต้น 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยคณะกรรมการ
รับสมัครประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  

๓. เมื่อได้ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้างแล้ว เทศบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลเป็นประธาน  ผู้อ านวยการกองที่เก่ียวข้องเป็น
กรรมการ โดยมีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  

http://www.banphaicity.go.th/


๔๒ 
 
 4. ท าการรับสมัครตามวัน เวลา ที่ระบุในประกาศรับสมัคร  เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครก็
จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 
  ๔. ในวันที่ท าการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสรรหาโดยวิธีการที่เหมาะสมแต่ละ
ต าแหน่งที่ได้ประกาศตามประกาศรับสมัครฯ อาจด้วยวิธีสัมภาษณ์ ทดสอบภาคปฏิบัติ หรือสอบข้อเขียน 
เป็นต้น 
  ๕. ประกาศผลการคัดเลือก โดยการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครขอดูผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

๖. เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือท าการบรรจุและแต่งตั้งภายหลังคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว  
  ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องมีเอกสารชี้แจงโดยละเอียดทุกขั้นตอนและ
ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพียงค่าสมัครเท่านั้นแก่ผู้สมัคร เพ่ือปูองกันการสมอ้างเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้สมัคร 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

มาตรการบริหารงานพัสดุ 
ล าดับที่ 2.1.2 

1.ชื่อมาตรการ  มาตรการบริหารงานพัสดุ 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องถือหลักการจัดหาที่ดี  มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยัด  คุ้มค่า  คุณภาพดี  มีปริมาณถูกต้องตามสัญญา  ได้ราคาที่เหมาะสม 
ประชาชนได้รับประโยชน์ มีการจัดหาที่เปิดเผย  โปร่งใส  เป็นธรรม  สามารถตรวจสอบได้  โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  มีการควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันและลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต 
 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ตรวจสอบในการบริหารงานและการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ 
3.2 เพ่ือปูองกันมิให้มีการกระท าผิดกฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง 
3.3  เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.4  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.5  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ประหยัด  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
3.6 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน  โครงการ  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

4.เป้าหมาย / ผลผลิต 
4.1   เปูาหมายเชิงปริมาณ 

  -  พนักงานเทศบาลทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการบริหารงานพัสดุ 
4.2   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

 - การบริหารงานพัสดุเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  ประหยัด  โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้  และสอดคล้องกับแผนงาน  โครงการ  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่     

 
 

6.วิธีด าเนินการ 
6.1  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนจัดหา  และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ส่งส าเนาแผนให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและแจ้งให้
ประชาชนได้รับทราบว่าในแต่ละโครงการจะด าเนินการเมื่อใด 

6.2  แจ้งชุมชน  อสม. หรือบุคคลอื่น   ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับในแต่ละชุมชน  เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แต่งตั้งได้ถูกต้องตามโครงการ



๔๔ 
 
ที่ก่อสร้าง  เพ่ือร่วมตรวจสอบ  คอยสอดส่องดูแลแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐบางช่วง  กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
อยู่ในหน้างาน 

6.3  ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องพร้อมส่งคู่มือปฏิบัติงาน 

6.4  ก าหนดราคากลางในการก่อสร้างในประกาศสอบราคา / ประกวดราคาและประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

6.5  ก าหนดผลงานโครงการก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่เกินร้อยละ  50  ของวงเงินที่จะจ้าง 
6.6  ก าหนดให้ยื่นเสนอราคาตั้งแต่วันแรกของการประกาศสอบราคาถึงวันสิ้นสุดการยื่นซอง 
6.7  ก าหนดให้มีการประกาศสอบราคา / ประกวดราคาทางอินเตอร์เน็ตของกรมบัญชีกลาง ( e-

GP)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของท้องถิ่นจังหวัด 
6.8  ก าหนดให้มีการประทับตราหน่วยงานก ากับใบเสนอราคาทุกใบ 
6.9  ในการขอรับ / ซื้อเอกสารที่เกี่ยวกับการประมูลซื้อ / จ้าง  ผู้ขอรับซื้อไม่ต้องเขียนเบอร์

โทรศัพท์ลงในแบบฟอร์มการขอรับ / ซื้อเอกสาร  เพื่อปูองกันการสมยอมในการเสนอราคา 
6.10  ขอความร่วมมือสถานีต ารวจในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมสังเกตการณ์  ในขณะที่มีการขอรับ / 

ซื้อ  และยื่นซองประมูลราคา 
6.11  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อบันทึกภาพและเหตุการณ์ในขณะที่มีการขอรับ / ซื้อและยื่น

ซองประมูลราคา 
6.12  ก าหนดให้มีการใช้สถานที่กลางส าหรับปิดประกาศ  รับซองเปิดซองสอบราคา / ประกวด

ราคา 
6.13  การเผยแพร่การสอบราคา / ประกวดราคา / ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ

เอกสารสอบราคาให้ส่งตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  และผู้มีอาชีพรับจ้างให้มากรายที่สุดเท่าท่ีจะท าได้  
แต่ไม่น้อยกว่า 5  ราย  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด่วนพิเศษ  ซึ่งการเผยแพร่ให้เป็นไปอย่าง
เปิดเผย  โปร่งใสและจัดท าทะเบียนประกาศสอบราคา  โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

6.14  ก าหนดให้มีปูายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างและถ่ายรูปปูายไว้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายเงิน 

6.15  ประกาศแจ้งให้ชุมชนและผู้สนใจร่วมตรวจรับการก่อสร้าง / จัดซื้อเพ่ือความโปร่งใส 
6.16  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนให้กองวิชาการ ฯ  ประชาสัมพันธ์  และเพ่ือให้

ประชาชนได้ตรวจสอบณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.17  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ว่าใช้งบประมาณไปเท่าใด  ลดกี่

เปอร์เซ็นต์จากงบประมาณที่ตั้งจ่าย 
6.18  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาเป็นรายไตรมาสให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ทราบ 
6.19  ให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบความช ารุดบกพร่องงานก่อสร้างเป็นระยะทุก 3 เดือน หรือ 6 

เดือน  ตามมาตรการปูองกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ อปท.  กรณีก่อสร้างบูรณะ  
บ ารุงรักษาทางและสะพาน  พร้อมจัดท าทะเบียนคุมเพ่ือแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  
ปูองกันมิให้ความเสียหาย  แผ่วงกว้างออกไปแล้วรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

6.20  ให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  หากพบว่ามีพัสดุช ารุด  เสื่อมสภาพหรือสูญหายให้
จ าหน่ายตามระเบียบ 



๔๕ 
 

6.21 ให้มีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ  ครุภัณฑ์  เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 
 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณปี  2559 - 2561 

 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9.ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   กองคลัง 

 
10.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานพัสด ุ
10.2  มีงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินการ  (ประหยัดงบประมาณ) 

10.3ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

มาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ล าดับที่  ๒.๑.3 
 

๑. ชื่อมาตรการการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นในปัจจุบัน พบว่ามีข่าวสารหรือเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนผู้มารับ

บริการเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเพ่ือได้รับการบริการที่ดีกว่าประชาชนผู้มาใช้บริการอ่ืนๆ

จากเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หรือเพ่ือประโยชน์อื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิโดยชอบในการ

ได้รับสิ่งดังกล่าว 

  จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในแวด

วงท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรการ แนวทางการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด   และเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดให้ผู้สมัครได้รับทราบ และจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียน  ร้องทุกข์ ขึ้น เพื่อรับข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามช่องทางต่างๆ 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์จากประชาชนผู้มาใช้บริการในงานกองต่างๆ เกี่ยวกับ

ขออนุมัติ อนุญาต  ต่างๆ ซึ่งเป็นการปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับ

ผลประโยชน์ได ้

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ได้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ขออนุมัติ  อนุญาต ต่างๆ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ ขึ้น เพื่อรับข้อร้องเรียนจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามช่องทางต่างๆ  

  ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง และวิธีด าเนินการในการสอบสวน

และการคุ้มครองพยานหรือผู้ร้องเรียน  



๔๗ 
 

๓. ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่ทุจริตประพฤติชอบ ตามแนวทางการสอบสวน

และลงโทษ ของ ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น 

  ๔. ประกาศมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเปิดเผย  ณ  

สถานที่รับบริการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑  

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่  ๒.๒.๑ 

๑.ชื่อมาตรการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด     ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี  ๒๕๕ ๗และได้ด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจ าปี ๒๕๕ ๘เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน     เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร         มีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    หรือ
อย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    เทศบาลเมืองบ้านไผ่      จึงได้จัดท า โครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ    เพื่อตอบสนองคามต้องการของประชาชน  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 
๓.วัตถุประสงค์  
  ๓.๑  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  ๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการติดต่อราชการ 
  ๓.๓เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง  
 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ  

 พื้นในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.วิธีด าเนินการ 
  ๖ .๑   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



๔๙ 
 
  ๖ .๒   ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง    การอนุญาต   การอนุมัติ    หรือการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๖ .๓   ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงาน
บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีเมือบ้านไผ่มอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีเมือบ้านไผ่หรือ
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  ๖ .๔   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ     

 ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐ .๑   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
  ๑๐ .๒   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 

 ๑๐ .๓   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐ .๔  ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  

 

 

 



๕๐ 
 

มาตรการการมอบอ านาจของผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทน 

ล าดับที่  ๒.๒.๒ 

๑.ชื่อมาตรการ  การมอบอ านาจของผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทน 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

 จากสภาพปัญหาของระบบราชการไทยที่ผ่านมาประการหนึ่งคือความล่าช้าในการ

ปฏิบัติงานซึ่งมีผลท าให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว  และเป็นที่มาของ

การท างานในภาคราชการว่าไม่โปร่งใส  ประชาชนมีความไม่ไว้วางใจและเกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน

ของภาคราชการ สาเหตุที่ท าให้การบริหารงานราชการมีความล่าช้านั้นเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น

เรื่องทรัพยากรที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการบริหารงานไม่พอเพียง กฎและระเบียบที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละ

เรื่องมีเป็นจ านวนมากรวมทั้งสาเหตุประการส าคัญคือ  งานของภาคราชการมีขอบเขตกว้างขวางเก่ียวพัน

กับประชาชนทุกคน   ท าให้เรื่องที่ภาคราชการจะต้องด าเนินงานจึงมีจ านวนมาก   ส าหรับการแก้ไขปัญหา

งานราชการมีเป็นจ านวนมากนั้น  จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหางานที่มีอยู่ด้วยการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

เพ่ือมิให้ทุกเรื่องไปกระจุกตัวอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียว  โดยการพิจารณาภารกิจว่าเรื่องใดอยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต าแหน่งใด ก็เปิดโอกาสให้เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสั่งการในเรื่องนั้นโดยตรง            

ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ต้องเสนอทุกเรื่องไปสู่ผู้บริหารสูงสุด ท าให้งานรวดเร็วขึ้น 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงได้ด าเนินการมอบอ านาจของผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทนเพื่อ

เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชนให้ได้รวดเร็วขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์  

 ๓.๑เพ่ือความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ๓.๒  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  และความประหยัดเวลา  
 ๓.๓เพ่ือลดการรวบอ านาจของผู้บริหาร โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้ผู้รับมอบ

อ านาจซึ่งเป็นการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑.ผู้บริหารเทศบาล 

 ๔.๒.พนักงานเทศบาล  

๕.พื้นที่ด าเนินการ  

 ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  



๕๑ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ส ารวจภารกิจตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบอ านาจ  

๖.๒ จัดท าค าสั่งมอบอ านาจให้ผู้รับมอบปฏิบัติราชการแทนและประกาศให้ทราบทั่วกัน 

๖.๓ ติดตามประเมินผลว่าผู้รับมอบอ านาจได้ด าเนินการตามหลักการมอบอ านาจหรือไม่  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ     

 ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารได้ เนื่องจากมีการกระจายอ านาจ

การตัดสินใจ มีการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ท าให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น เช่น การขออนุมัติ  

อนุญาตต่างๆ  ปูองกันการถ่วงเรื่อง ดึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

กิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเด่น 

ล าดับที่ ๒.๓.๑ 

๑.ชื่อกิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเด่น 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

 ด้วยในปัจจุบันสภาพ ครอบครัว สังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและอิทธิพล ของสื่อสารสนเทศ  และเทคโนโลยีต่าง ๆ พ่อจึงเปรียบเสมือนครูที่

คอยอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม และยังเป็นที่ปรึกษายามลูกมีปัญหา คอยดูแลยามลูก

เจ็บปุวย  การเชิดชูพ่อที่ได้เลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ควรได้รับการเชิดชู เป็นตัวอย่างที่

ควรเอาเป็นแบบอย่าง   จึงได้จัดท ากิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเด่นขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือยกย่อง เชิดชู พ่อที่กระท าความดี  มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่าง พ่อที่ดีของสังคมและ

กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษา และส่งเสริมคนดี 
  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทั่วไป 
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

 เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาสรรหา ก าหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น พ่อดีเด่น 

 ๖.๒ประสานหน่วยงานเครือข่าย อันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

ในการติดตามข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับการท าคุณงาม ความดีของบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็น

ที่ประจักษ์  

 ๖.๓มอบเกียรติบัตรหรือโล่เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่กระท าความดี และประกาศใน

หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ ,เสียงตามสาย ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 



๕๓ 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้เห็นแบบอย่างของการกระท าความดี แบบอย่างพ่อที่ดี ที่ประสบความส าเร็จ

ในการเลี้ยงดูบุตร ให้เป็นคนดี และประสบความส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ และน าไปเป็นแบบอย่างในการเลี้ยง

ดูบุตร อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกในการสร้างสรรค์และรักษาคุณงามความดีให้ด ารงมั่นคง 

สังคมก็จะมีคนดี เพิ่มมากขึ้น  และน าไปสู่การเป็นสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรู้สึกละอายต่อ

การกระท าที่เป็นการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

กิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่น 

ล าดับที่ ๒.๓.๒ 

๑.ชื่อกิจกรรม คัดเลือกแม่ดีเด่น 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

 ด้วยในปัจจุบันสภาพ ครอบครัว สังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและอิทธิพล ของสื่อสารสนเทศ  และเทคโนโลยีต่าง ๆ แม่จึงเปรียบเสมือนครูที่

คอยอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม และยังเป็นที่ปรึกษายามลูกมีปัญหา คอยดูแลยามลูก

เจ็บปุวย  การเชิดชูแม่ท่ีได้เลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ควรได้รับการเชิดชู เป็นตัวอย่างที่

ควรเอาเป็นแบบอย่าง   จึงได้จัดท ากิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเด่นขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือยกย่อง เชิดชู แม่ที่กระท าความดี  มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่าง แม่ที่ดีของสังคมและ

กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษา และส่งเสริมคนดี  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทั่วไป 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

 เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาสรรหา ก าหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น แม่ดีเด่น 

 ๖.๒ประสานหน่วยงานเครือข่าย อันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

ในการติดตามข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับการท าคุณงาม ความดีของบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็น

ที่ประจักษ์  

 ๖.๓มอบเกียรติบัตรหรือโล่เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่กระท าความดี และประกาศใน

หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ ,เสียงตามสาย ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 



๕๕ 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘  – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้เห็นแบบอย่างของการกระท าความดี แบบอย่างแม่ท่ีดี ที่ประสบความส าเร็จ

ในการเลี้ยงดูบุตร ให้เป็นคนดี และประสบความส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ และน าไปเป็นแบบอย่างในการเลี้ยง

ดูบุตร อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกในการสร้างสรรค์และรักษาคุณงามความดีให้ด ารงมั่นคง 

สังคมก็จะมีคนดี เพิ่มมากขึ้น  และน าไปสู่การเป็นสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรู้สึกละอายต่อ

การกระท าที่เป็นการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีเมืองไผ ่
ล าดับที่ 2.3.3 

 
1.  ชื่อกิจกรรม  คัดเลือกคนดีศรีเมืองไผ่  ( ภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีศรีเมืองไผ่ ) 

2.  หลักการและเหตุผล   

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สู่
ความเป็นเมืองน่าอยู่ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามแนวทางบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคนดีศรีเมืองไผ่ ขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ที่ท า
คุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและชุมชน ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูและมอบประกาศเกียรติคุณ  
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากความดีและ
คุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน ได้น ามาพัฒนาต่อยอดความคิดเพ่ือสืบสาน
การอนุรักษ์ประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท้องถิ่น และตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม   

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  ให้คนในชุมชนตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

3.2  เพ่ือยกย่องผู้กระท าความดีอันเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคม ด้านการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3  เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตส านึก  และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่
ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษา และส่งเสริมความดี ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต  

 บุคคลตัวอย่างที่ท าคุณประโยชน์   ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนทุกชุมชน ๆ ละ 1 คน  ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  รวม 39 คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

 ณ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ จังหวัดเปูาหมาย 



๕๗ 
 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

 6.1  แต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ท า
คุณประโยชน์ให้ชุมชน และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2  ประสานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

 6.3  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประชาชนในชุมชน ๆ ละ 1 คน   

 6.4  มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้กระท าความดี และจัดท าท าเนียบรุ่น  
คนดีศรีเมืองไผ่ 

 6.5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีเมืองไผ่ ร่วมกันบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ      

 สิงหาคม    255 ๙ 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 คนในชุมชนตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ และได้เป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเยาวชนการด าเนิน
ชีวิตในการกระท าความดี ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันเป็นกุศโลบาย
หนึ่งในการปลูกจิตส านึกในการสร้างสรรค์และรักษาคุณงามความดีให้ด ารงมั่นคง สังคมก็จะมีคนดีเพิ่มมาก
ขึ้น และน าไปสู่การเป็นสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้สึกละอายต่อการกระท าท่ีเป็นการทุจริต 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น 

ล าดับที่ ๒.๓.4 

๑.ชื่อกิจกรรม คัดเยาวชนดีเด่น 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

   เยาวชน  หมายถึงคนในวัยหนุ่มสาวคือผู้ที่มีอายุระหว่าง  ๑๕ – ๒๕ ปี นับแต่ปีพ.ศ. 
๒๕๒๘ เยาวชนของชาติได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน
และพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่เล็ง เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคตจึงได้จัดท า กิจกรรมคัดเลือกเยาวชน
ดีเด่นที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต เป็นคนดี  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  เรียนเก่ง ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุก และ
สิ่งเสพติดทุกชนิด มีลักษณะอุปนิสัยดี ไม่คดโกง ช่วยเหลือสังคมหรือราชการ เป็นที่รักของ พ่อแม่ ครู และ
เพ่ือนๆ  และประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งจะเป็นแบบอย่างท่ีดีของเยาวชนรุ่นหลังในการประพฤติ
ปฏิบัติตาม  พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
 
๓.วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือยกย่องเชิดชู เยาวชนที่กระท าความดีมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและ

กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาและส่งเสริมคนดี  
 

๔.เป้าหมาย 
  - เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่จ านวน๓๙คน 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

 - หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาสรรหาก าหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้

ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนดีเด่น 

 ๖.๒ ประสานหน่วยงานเครือข่ายอันได้แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนใน



๕๙ 
 
การติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการท าคุณงามความดีของบุคคลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่

ประจักษ์  

 ๖.๓ มอบเกียรติบัตรหรือโล่เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่กระท าความดีและประกาศใน

หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ ,เสียงตามสายให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

- สิงหาคม ๒๕๕๘ -กันยายน ๒๕๕๘ 
 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เยาวชนได้เห็นแบบอย่างของการกระท าความดี ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตให้เป็น

คนดีและประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และน าไปเป็นแบบอย่างในการครองตนอันเป็นกุศโลบายหนึ่งใน

การปลูกจิตส านึกในการสร้างสรรค์และรักษาคุณงามความดีให้ด ารงมั่นคงสังคมก็จะมีคนดีเพิ่มมากขึ้นและ

น าไปสู่การเป็นสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรมมีความรู้สึกละอายต่อการกระท าท่ีเป็นการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

กิจกรรมคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดีเด่น 
ล าดับที่  ๒.๓.5 

 
๑.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดีเด่น 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ     
  เจ้าหน้าที่ของเทศบาล คือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒  ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึงและเป็นธรรม   
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้เล็งเห็นความส าคัญของเจ้าหน้าที่เทศบาล  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความวิริยะ  อุตสาหะ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการครองตน  เสียสละ  และอุทิศตนสร้าง
ประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ  ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  สมควรได้รับความยกย่อง
สรรเสริญและคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น  และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างานจึงได้จัดท าโครงการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างดีเด่น ขึ้น   

๓.วัตถุประสงค์  

  เพ่ือส่งเสริมและยกย่องให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ผู้ที่มีความ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่น   

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ส านักปลัดเทศบาล ก าหนดแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ ประเภทและจ านวนผู้ที่จะ
ได้รับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกฯ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเทศบาลและระดับกอง 
  ๖.๒แจ้งทุกกองด าเนินการคัดเลือก 
 ๖.๓คณะกรรมการคัดเลือกระดับกอง  พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างดีเด่น  ตามหลักเกณฑ์  แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับเทศบาล โดย 
 
 



๖๑ 
 
 
  6.3.1 ให้ผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติ และผลงานตามแบบท่ีก าหนด  
  6.3.2 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกประเมินประวัติและผลงาน
โดยให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๖.๔คณะกรรมการคัดเลือกระดับเทศบาล พิจารณาพนักงานดีเด่นตามประเภทและ
จ านวนที่ก าหนด และจัดท าแบบรายงานผลผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อนายกเทศมาตรี  
 ๖.๕ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประกาศผลการคัดเลือก ฯ 
 ๖.๖มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ผู้ที่มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านการครองตน  การครองตน  การครองงาน  และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่  ๒.๔.๑ 

 

๑.  ชื่อกิจกรรม การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 
  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา ๙  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการด าเนินการดังนี้ 
  ๑.  ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 

  ๒.  การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเปูาหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

  ๓.  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

  ๔.  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ  จึงจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ระหว่าง  พนักงานเทศบาลกับผู้บริหารท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณของแต่ละปี   

๓.  วัตถุประสงค์ 
  3.๑  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้แต่ละส่วนราชการถือปฏิบัติ  เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่เก่ียวข้องต่อไป 
  3.๒  เพ่ือก าหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้เทศบาลมีการด าเนินงานที่โปร่งใส  เป็นธรรม  
มุ่งเน้นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
         คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 
 



๖๓ 
 
๖.  วิธีด าเนินการ 

6.๑  ร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  โดยแยกเป็น
บันทึกข้อตกลงแต่ละกอง 
         6.๒  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล (แต่ละ
กอง) 
         6.๓  แต่ละกอง/ส านักปลัดเทศบาลก าหนดยุทธศาสตร์รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
         6.๔  ผู้อ านวยการแต่ละกอง/หัวหน้าส านักปลัด ควบคุมให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยการ
ควบคุมไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการทุจริต  ปลูกจิตส านึกคุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม     จากทุกภาคส่วนในการปูองกันการทุจริต  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  และสนับสนุน
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรเก่ียวกับการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 

ล าดับที่ ๒.๔.๒ 

๑. ชื่อกิจกรรม  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

   การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกก่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดความคุ้มค่าและเกิดความเป็นธรรมกับทุก
ฝุาย  ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนั้นเมื่อหน่วยตรวจสอบแจ้งแผนการตรวจสอบ  หน่วยรับตรวจ
ต้องให้ความร่วมมือในการจัดหาเอกสารประกอบการตรวจสอบ  รวมทั้งตอบข้อสงสัยของหน่วยตรวจสอบ  
เพ่ือให้การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ถูกต้อง  เป็นธรรม  
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน   และน าผลของการตรวจสอบนั้น ๆ ไปปรับปรุง  แก้ไข การปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ประกอบการ 
ตรวจสอบ 
  ๓.๒ เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยตรวจสอบและหน่วยรับตรวจ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง  
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เมื่อมีหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก แจ้งกอง/ฝุาย 
ที่เก่ียวข้องจัดเจ้าหน้าที่ตอบค าถาม/จัดหาเอกสารให้ฝุายตรวจสอบ 
  ๖.๒ เมื่อมีข้อทักท้วงหรือขอเสนอแนะ แจ้งกอง/ฝุายที่เก่ียวข้องตอบข้อทักท้วงหรือรับฟัง
ข้อเสนอแนะ 
  ๖.๓ น าข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงนั้นไปปรับปรุง/แก้ไข และถือปฏิบัติ  
  ๖.๔ รายงานผู้บริหารทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
 
 
 



๖๕ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 
  ๑๐.๑ เทศบาลได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการ 
  ๑๐.๒ เทศบาลได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยตรวจสอบ เมื่อมีการให้ความร่วมมือการ
ตรวจสอบก็ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคความไม่เข้าใจกัน 
  ๑๐.๓ เทศบาลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนว่าเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศบาลทางสื่อหอกระจายข่าวไร้สาย 

ล าดับที่  ๓.๑.๑ 

๑.  ชื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศบาลทางสื่อหอกระจายข่าวไร้สาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 

 ด้วยความเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของชุมชน ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่จากเดิม 26 ชุมชน เป็น 39 
ชุมชน การประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมได้แก่การฝากประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน การน ารถ
เคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์  การจัดท าแผ่นพับ การจัดท าวารสารรายเดือน รายไตรมาส รายปี การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟชบุ๊คLine และวิทยุชุมชน ช่องทางทั้งหมดท่ีกล่าวมาซึ่งยังไม่เพียงพอกับการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลาของประชาชนทั้งหมด 

 ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุก
พ้ืนที่ ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกวัย นั้นคือการสื่อสารหอกระจายข่าวไร้สาย 

๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑. ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่ 

๓.๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด 

๓.๓. เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 

๓.4เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลให้เกิด
ความโปร่งใส     

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลฯอย่างทั่วถึง 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

6.1แต่งตั้งคณะกรรมการท างานห้องกระจายข่าวไร้สาย 

6.2แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข่าวในการออกอากาศ 

6.3ก าหนดผังการออกอากาศ  เจ้าหน้าที่  ผู้ด าเนินรายการ 



๖๗ 
 

6.4ด าเนินการออกอากาศ  

6.5รายงานผลการออกอากาศ  

 6.6 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 

 6.7 สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 

๗.ระยะด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕9–๒๕๖1 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

           กองวชิาการและแผนงาน   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างทั่วถึง 

10.2 เทศบาลฯ ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

10.3 เทศบาลฯ ได้เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 

10.4 ท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     

10.5 เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่
ของตนให้มีโอกาสกว้างขวาง  ท าให้เกิดผลในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า มากท่ีสุด   

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

กิจกรรม  “ปฏิทินแจ้งข่าวกิจกรรม” 

ล าดับที่  ๓.๑.2 

๑.  ชื่อกิจกรรม  “ปฏิทินแจ้งข่าวกิจกรรม” 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบ

โครงการ           และกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีนั้น ๆ  ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือ
จากประชาชนเพื่อเข้ามาตรวจสอบการท างานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล  โดยไม่ต้องมีการแจ้งเป็นครั้งคราว ประชาชนสามารถรู้ได้ล่วงหน้ากับสิ่งที่เทศบาลจะ
ด าเนินการในแต่ละวัน แต่ละเดือน     ในปีปฏิทินนั้น  และประชาชนสามารถจะบริหารจัดการเรื่องเวลาที่
จะเข้ามาตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 

๓.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบการด าเนินการกิจกรรมที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะ

ด าเนินการในปีนั้น ๆ  ประชาชนสามารถทราบว่า  มีการด าเนินการกิจกรรมใด  ที่ไหน  และเมื่อไร   
๓.2 เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า

และสัมฤทธิผลในการด าเนินงาน 
๓.3 ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่ 
๓.4  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ

เทศบาล 
ให้เกิดความโปร่งใส     

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

๕.   พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ประชุมผู้บริหาร ส่วนราชการทุกส่วน ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก าหนดแผนงาน

โครงการการท ากิจกรรมในแต่ละเดือน ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสม  
๖.๒  สรุปข้อมูลที่ได้น าจัดท าปฏิทินประจ าปี 
๖.๓  ด าเนินการจัดส่งปฏิทินให้กับส่วนราชการในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ

ประชาชน       ในเขตเทศบาล 
๖.๔  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  
 



๖๙ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑   ประชาชนได้รับทราบจากการเปิดเผยข้อมูลในปฏิทินแล้ว   
๑๐.๒  ท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ              

การปฏิบัติงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     
๑๐.๓  เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิ

หน้าที่ของตนให้มีโอกาสกว้างขวาง  ท าให้เกิดผลในการปูองกันการทุจริตในการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

กิจกรรม การให้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารผ่านWebsite เทศบาลเมืองบ้านไผ ่
ล าดับที่  ๓.๑.3 

๑.  ชื่อกิจกรรม  การให้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารผ่านWebsite อปท.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีช่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสาร  การด าเนินงานโครงการ   กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาลฯ  ที่ให้ความสะดวก  รวดเร็ว  ไม่
ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารด้วยตนเอง   ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  เกิดการสร้างความร่วมมือจากประชาชน  เพื่อเข้ามาตรวจสอบการท างานของเทศบาลให้
เกิดความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล   

 
๓.  วัตถุประสงค์ 

3.1เพ่ือเป็นการสร้างช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  โครงการ  หรือประกาศ 
ต่างๆ  
 ๓. 2  เพ่ือเป็นเพิ่มช่องทางการเข้าข้อมูลข่าวสาร เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

๓.3  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทั่วไป 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.  วิธีด าเนินการ 

   ๖.๑  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีจะเผยแพร่ในเว็ปไซต์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเข้าระบบการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ฯ 
   ๖.๒  ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็ปไซต์    ทางปูายประชาสัมพันธ์  หนังสือพิมพ์เสียงเมือง
ไผ่เสียงไร้สาย  ปูายไฟวิ่งดิจิตอล  วิทยุชุมชน  และในที่ประชุมผู้น าชุมชน  เว็บไซต์เทศบาล  หอกระจาย
ข่าวชุมชน  
   ๖.๓  รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซต์ฯ  

๗.  ระยะเวลา 

  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖ 1 

 



๗๑ 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ     

๙.  ผู้รับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ประชาชนได้มีช่องทางในรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
๑๐.๒ ท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ              

การปฏิบัติงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     
๑๐.๓  เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิ

หน้าที่ของตนให้มีโอกาสกว้างขวาง  ท าให้เกิดผลในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า มากท่ีสุด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
ล าดับที่  ๓.๑.4 

๑. กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระ ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์ เพื่อให้ประชาชนมี

โอกาสอย่างกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเพ่ือให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงได้จัดท ากิจกรรม “การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาล” เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐ 
ด้วยตนเองนอกเหนือจากกลไกควบคุมหรือตรวจสอบตามวิธีการทางการเมือง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ  
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
 ๓.๓ ให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ  
 ๓.๔ เพ่ือเป็นเพิ่มช่องทางการเข้าข้อมูลข่าวสาร เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
 ๓.๕ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ทุกข้ันตอน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทั่วไป 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 
๖.๑มีสถานที่เฉพาะ ส าหรับประชาชนใช้ในการค้นหาข้อมูลได้ 
๖.๒จัดท าดัชนีของข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอให้ประชาชนเข้าใจวิธีการค้นหา 
๖.๓  ก าหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๖.๔มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ/อ านวยความสะดวก 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐ  
 ๑๐.๓เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ  
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กิจกรรมหนังสือพิมพ์เสียงเมืองบ้านไผ ่
ล าดับที่  ๓.๑.5 

 

๑.ชื่อกิจกรรม หนังสือพิมพ์เสียงเมืองบ้านไผ่ 
 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรค
สาม ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
รายงานการด าเนินงานต่อประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2550 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดย
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “ข้อมูล
ข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมาย
นั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟูม
ภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เห็นถึงความส าคัญของสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่จึงได้จัดหนังสือพิมพ์ เสียงเมืองไผ่  ซึ่งจะออกทุก
เดือน  เพื่อให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการกิจกรรม โครงการต่างๆ ทั้งในส่วนที่ด าเนินงานไปแล้ว 
และจะด าเนินงานต่อไป  
 
๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑. ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกพ้ืนที่ 
๓.๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด 
๓.3เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
๖.วิธีด าเนินงาน 

๖.๑ ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ 
6.2 แต่งตั้งคณะท างาน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ประจ ากอง  
๖.3ประชุมคณะท างานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประจ ากอง เพื่อพิจารณา กลั่นกลอง  รวบรวม 

เนื้อหาข่าวที่จะเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ในแต่ละเดือน  
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6.4 ติดตามประเมินผล 
 
๗.ระยะด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕59 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 36๐,๐๐๐.-บาท 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  เป็นการปฏิบัติราชการที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ่งชี้ถึงความโปร่งใส 
รับผิดชอบ 
 10.2  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างทั่วถึง  เทศบาลฯ ขยายขีด
ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และทุกพ้ืนที่รับผิดชอบ 

10.3 ท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     

10.4 เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่
ของตนให้มีโอกาสกว้างขวาง  ท าให้เกิดผลในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า มากท่ีสุด   
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กิจกรรมหน่วยทันใจ 

ล าดับที่ ๓.๒.๑ 

1.ชื่อกิจกรรม  หน่วยทันใจ   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 52  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์บริการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติตน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับ
บทบัญชีในหมวด การลดขั้นตอนการปฏิบัติตน การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ จึงได้คิดค้นการปฏิบัติงานการบริการเชิงรุก หน่วยทันใจ ถึงบ้านถึงใจใน
ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
อย่างแท้จริงเกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่สามารถออกไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทันที 
เมื่อมีการแจ้งของประชาชนเข้ามา  โดยไม่มีข้อยุ่งยากในการปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่สามารถออกไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทันที เมื่อมีการแจ้งของประชาชนเข้ามา  โดยไม่มีข้อยุ่งยากใน
การปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๓๙  ชุมชน 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 แต่งตั้งคณะท างานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
  6.2 ประชุมคณะท างาน ชี้แจงการปฏิบัติตาม การให้บริการและสามารถปฏิบัติได้จริง
พิจารณางานในภารกิจ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ  
  6.3 มี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือการ
สอบถามจากภาคประชาชน ดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
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  6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่และผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2558  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2259  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  9.1 ส านักปลัด  

  9.2 กองช่าง  

  9.3 กองสาธารณสุข  

  9.4 กองวิชาการและแผนงาน  

  9.5 กองสวัสดิการ  

  9.6 กองคลัง  

  9.7 กองการศึกษา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ประชา ชนได้รับการบริการจากเทศบาลด้วยความสะดวก รวดเร็ว แก้ไขปัญหาตรงความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ทันท่วงที   

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ล าดับที่  3.2.2 

๑.  ชื่อกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม   

  การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม  ได้จัดตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  
มีคุณภาพ  รวดเร็ว    ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และประชาชนได้รับความพึงพอใจ  ตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง โดยนายกเทศมนตรี  มีอ านาจสั่งการ  บังคับบัญชาก ากับดูแลการท างานของ
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม   ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เสมอ
ภาค  รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับความพอใจ 
 
๓.  วัตถุประสงค์  

  ๓.๑  เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชน  ทุกเรื่องทุกระดับไม่เลือก
ปฏิบัติเรื่องท่ีร้องขอความเป็นธรรม 
  ๓.๒  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่ร้องขอความเป็นธรรมของประชาชน  
  ๓.๓  เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 
  ๓.๔  เพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมทั้งในและนอกเขตเทศบาล 
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ  

 พื้นในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.  วิธีด าเนินการ 
   ๖. ๑  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่ ณ ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่  ชั้นล่าง 
  ๖.๒  แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประจ า ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
  ๖.๓  ท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา      
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน   
  ๖.๔ ประสานอ าเภอบ้านไผ่  และจังหวัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร้องเรียนร้องทุกข์             
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
 



๗๙ 
 
  ๖.๕  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เสนอผู้มีอ านาจทุก
สัปดาห์โดยเสนอในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปเป็นประจ า 
  ๖.๖  รายงานผลการด าเนินงานให้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดรับทราบ หรือตามท่ีศูนย์ฯ จังหวัด 
ก าหนด 
  ๖.๗  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากอ าเภอและจังหวัด  
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ    

   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

            ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.  ผู้รับผิดชอบ     

 ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   สามารถ น าเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม  ไปแก้ไขปัญหาและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม  ได้เป็นอย่างดีและเป็นการลดความขัดแย้งของ
ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการโครงการจัดประชุมประจ าเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ล าดับที่ 3.2.3 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดประชุมประจ าเดือนองค์กรภาคประชาชน  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทาง

ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานชุมชนของตนเอง  ให้สอดคล้องและสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวมได้อย่าง
แท้จริง  จากการที่ประชาชนในชุมชนได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ร่วมกันกับเทศบาลตลอดปีที่ผ่านมา  มีทั้งผลดี
และผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ประชาชนและเทศบาลจะต้องน ามา
วิเคราะห์  ปรับปรุง  แก้ไข  โดยให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  
แก้ปัญหา และก าหนดแนวทาง  เพื่อพัฒนาชุมชนตนเอง  ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ดังนั้น  เทศบาล เมืองบ้านไผ่   จึงได้จัดด าเนินโครงการจัดประชุมประจ าเดือนองค์กรภาค
ประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน  และองค์กร
อ่ืนๆในชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  ในการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  รวมไปถึงการรับทราบ
ถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  กิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั่วถึง  และเท่าเทียม เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีคุณภาพแบบยั่งยืนสืบไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้ประชาชนทุกองค์กรในชุมชนได้แสดงศักยภาพ  ร่วมวิพากษ์  วิจารณ์  เสนอ

ความคิดเห็นแก้ไขปัญหา  ปรับปรุง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลและประชาชนได้ด าเนินการร่วมกันมา  
๒.  เพ่ือสนับสนุนเวทีให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชนให้ยั่งยืน 
๓.  เพ่ือให้องค์กรในชุมชน  รู้จักการท างานเป็นทีม สร้างความรัก และสามัคคีภายใน

ชุมชนของตนเอง  รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๔.  เพ่ือหาข้อยุติ  ลดการขัดแย้ง ในการด าเนินกิจกรรมระหว่างภาครัฐ  และประชาชน 
๕.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน  และองค์กรอื่นๆในชุมชน  ให้มีส่วน

ร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  ในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมไปถึงการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  
กิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั่วถึง  และเท่าเทียม  เป็นการประหยัด  งบประมาณ  เวลา  ในการ
ประสานงานระหว่างเทศบาลและชุมชน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี แม่บ้าน คณะกรรมการเครือข่าย  กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
อาสาสมัคร กลุ่มผู้สูงอายุ   คณะกรรมการกองทุนชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ  องค์กรชุมชนย่อย  หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 



๘๑ 
 
  4.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ  

-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  รวมไปถึงการ
รับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  กิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั่วถึง  และเท่าเทียม
เป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 39 ชุมชน 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
๑.  แจ้งส่วนการงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้จัดเตรียมส่งวาระ / ข้อมูลการประชุมที่จะแจ้งให้

ทราบ  ก่อนวันประชุม 
๒.  ออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง  ประสานงาน  และประชาสัมพันธ์  ให้หน่วยงาน  และ

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงก าหนดการ วัน เวลา  และสถานที่ ในการจัดการประชุม  
๓.  จัดประชุม คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง

บ้านไผ่  คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี แม่บ้าน คณะกรรมการเครือข่าย  กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
อาสาสมัคร กลุ่มผู้สูงอายุ  คณะกรรมการกองทุนชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ องค์กรชุมชนย่อย  หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
   ๔ .  จัดท ารายงานการประชุมทุกครั้ง 

   ๕ .  ติดตามผล / ประเมินผลการประชุม 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
  ตุลาคม ๒๕๕๘  -  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ   
  กองสวัสดิการสังคม  
  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.  ประชาชนทุกองค์กรในชุมชนได้แสดงศักยภาพ  ร่วมวิพากษ์  วิจารณ์  เสนอความ

คิดเห็นแก้ไขปัญหา  ปรับปรุง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลและประชาชนได้ด าเนินการร่วมกันมา 
๒.  เกิดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และกันเพื่อความเข้มแข็งของ

องค์กรในชุมชนให้ยั่งยืน 
๓.  องค์กรในชุมชน  รู้จักการท างานเป็นทีม สร้างความรัก และสามัคคีภายในชุมชนของ

ตนเอง  รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๔.  คณะกรรมการชุมชน  และองค์กรอื่นๆในชุมชน  เกิดความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการ

ร่วมคิด  ร่วมท า  ในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมไปถึงการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  กิจกรรม
ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั่วถึง  และเท่าเทียม  ประหยัด  งบประมาณ  เวลา  ในการประสานงาน
ระหว่างเทศบาลและชุมชน 



๘๒ 
 

กิจกรรม ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียนและร้องทุกข ์
ล าดับที่3.2.4 

 

๑. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์   

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการโดยได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายการตัดสินใจ  การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และศูนย์บริการ
ร่วมของเทศบาล  เพื่อให้บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล  ยื่นค าขออนุมัติ ขออนุญาตในเรื่อง
ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและภารกิจของหน่วยงานภายนอกที่ต่อเนื่องจากภารกิจของเทศบาล และ
ตลอดจนรับเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ประชาชนในท้องถิ่นเดือดร้อนและร้องขอให้เทศบาลช่วยด าเนินการให้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือบริการประชาชนในการติดต่อ  สอบถามข้อมูล  ยื่นค าขออนุมัติ ขออนุญาตใน
เรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและภารกิจของหน่วยงานภายนอกที่ต่อเนื่องจากภารกิจของเทศบาล  
 ๓.๒ เพ่ือเป็นศูนย์บริการร่วม และให้ค าปรึกษารับค าร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน 
 ๓.๓ ให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ  
 ๓.๔  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ในการติดต่อราชการ  และ
อ่ืน ๆ  กับเทศบาล และหน่วยงานภายนอก 
  ๓.๕  เพ่ือเป็นการสร้างความศรัทธา  เชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อเทศบาล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทั่วไป 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่   

๖.วิธีด าเนินการ 
๖.๑ มีแผนผังการให้บริการประชาชน 
๖.๒ จัดท าคู่มือบริการประชาชน 
๖.๓ มีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ  ช่วงพักกลางวัน 
๖.๔ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ/อ านวยความสะดวก 

 

 



๘๓ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ   

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ประชาชนได้รับทราบได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐ  
 ๑๐.๓  เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ 
 ๑๐.๔ เกิดความคุ้มค่าในภารกิจของเทศบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

กิจกรรมการจัดท าแผนชุมชน  
ล าดับที่ 3.3.1 

 
๑. ชื่อกิจกรรม การจัดท าแผนชุมชน(ภายใต้โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม) 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที๑่๒)  พ.ศ.๒๕๔๖  
ก าหนดให้เทศบาลต้องจัดท าแผนพัฒนา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้เทศบาลส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน        
ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการจัดท า ทบทวน และปรับปรุง
แผนชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  และน าแผนชุมชนไปจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 

  เนื่องจากแผนชุมชน  เป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันคิด  ร่วมท า   
และก าหนด  แนวทางการพัฒนา  โดยน าปัญหาและความต้องการของชุมชน  ก าหนดเป็นกิจกรรม หรือ
โครงการในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการ การเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่   รับทราบขั้ นตอนการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จะมีผลให้การด าเนินการต่างๆ  ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
มีความเป็นธรรม  ลดการทุจริต  และความขัดแย้งในการท างาน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองในทุกๆ  ด้าน  ตามความต้องการของชุมชน  โดยใช้
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

 3.2เพ่ือบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ของภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และ
เครือข่ายองค์กรชุมชน  ในการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้ง  ชุมชนเป็นศูนย์กลางและคนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง 

 3.3 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม
พัฒนา  โดยจัดให้มีการประชาคมชุมชน 
 3.4เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เสนอข้อร้องเรียน และ
เสนอความต้องการต่อเทศบาล 
 
 
 
 

 
 



๘๕ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.๑  ประชาชน  39  ชุมชน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการชุมชน  กรรมการชุมชน   
กรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  

4.2  ประชาชนทั่วไป 
4.3  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.4  คณะกรรมการประสานชุมชน 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ชุมชนในเขตเทศบาล  จ านวน  39  ชุมชน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1 การประชุมให้ความรู้แกนน าชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนชุมชน และแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของเทศบาล  
  6.2 จัดประชุมคณะกรรมการประสานชุมชน 
  6.3 จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนร่วมเสนอ
ความคิดเห็นและร่วมก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  6.4 ชุมชนด าเนินการจัดท าแผนชุมชน 
  6.5 ส่งมอบแผนชุมชนให้เทศบาลน าไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือน มกราคม – มีนาคม  2559 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  30,000บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน  ฝุายแผนงานและงบประมาณ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการพัฒนา  

๑๐.๒ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
  ๑๐.๓  การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสปูองกันการทุจริต 

๑๐.๔ การด าเนินโครงการไม่ถูกร้องเรียนจากประชาชน 
๑๐.๕ ไม่มีข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๐.๖ ไม่ถูกชี้มูลความผิดจากส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 



๘๖ 
 

กิจกรรมการประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ 
ล าดับที่ 3.3.2 

 
๑. ชื่อกิจกรรม การประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่(ภายใต้โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม) 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที๑่๒)  พ.ศ.๒๕๔๖  
ก าหนดให้เทศบาลต้องจัดท าแผนพัฒนา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 18  ก าหนดให้ ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปีและทบทวนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี และข้อ 6  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25 60-2562)  และอาจ
ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.255 9-2561) โดยก าหนดรายละเอียด  เปูาหมาย  หรือจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการใหม่และเพ่ิมเติมโครงการส าหรับปี 255 9  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ใน
การร่วมคิด ร่วมท า ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการ การเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่   รับทราบขั้ นตอนการด าเนินงานของ เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่  จะมีผลให้การด าเนินการต่างๆ  ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีความเป็นธรรม  
ลดการทุจริต  และความขัดแย้งในการท างาน  ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น นั้นก็จะมีการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากภาคประชาคมท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และภาคส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือให้การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น การร้องเรียน  ร้องทุกข์ ของประชาชน  
 
๓. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ชุมชน ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ สมาคม ในเขตเทศบาลเข้ามา มีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไข
ปัญหาร่วมพัฒนา  โดยจัดให้มีการประชาคมเมืองบ้านไผ ่
 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เสนอข้อ
ร้องเรียน และเสนอความต้องการต่อเทศบาล 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
-ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ สมาคมเป็นต้น 

จ านวน 400 คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
-หอประชุมประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ ่
  6.2 สรุปประเด็นความส าคัญของปัญหา  ความต้องการ  จากการประชุมประชาคมเมือง  
เพ่ือให้เทศบาลน าไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  -เดือน เมษายน  2559 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  -งบประมาณ  70,000บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  -กองวิชาการและแผนงาน  ฝุายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ สมาคม 

         เป็นตน้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 
         ของเทศบาล 

  ๑๐. 2 การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสปูองกันการทุจริต 
๑๐.3 การด าเนินโครงการไม่ถูกร้องเรียนจากประชาชน 
๑๐.4 ไม่มีข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๐.5 ไม่ถูกชี้มูลความผิดจากส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

กิจกรรมร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ล าดับที่ 3.3.3 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
         ตามทีเ่ทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไดเ้ป็นองค์กรตน้แบบในด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็น
การแสดงเจตจ านงอันดีต่อประชาชน ตลอดจนองค์กรตรวจสอบภาครัฐต่างๆ สามารถเข้าตรวจสอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1.ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.2.ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงานจ้างโครงการต่างๆ ภายในชุมชนที่อาศัยตามที่เทศบาลได้
ด าเนินการ 
 3.3.ให้ประชาชนสามารถแสดงความเห็นในการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับชุมชนของตนเอง เพื่อให้ได้
ความพึงพอใจและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกงานโครงการของเทศบาลที่ด าเนินการ ต้องมีแบบสอบถามความเห็นของประชาชนก่อน
ด าเนินการโครงการประกอบเรื่องก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

6.วิธีด าเนินการ 
ตามท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ออกชุมชนตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ให้ตรวจสอบดูว่าชุมชน

นั้นๆ มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในพ้ืนที่นั้นๆ ตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณหรือไม่ หากพบว่ามีให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งร่วมแสดงความเห็นในวิธีและแนวทางด าเนินการ ก่อน
ด าเนินการหาผู้รับจ้าง เพื่อหาแนวทางให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อทาง
ราชการและประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 

6.1.ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของเทศบาลให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างทุกๆ โครงการ 

6.2.ออกแบบสอบถามให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นในงานโครงการต่างๆตามท่ีได้รับอนุมัติใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

6.3.เมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จให้ประชนชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการ
นั้นๆ 

6.4.มีหนังสือแจ้งให้ชุมชนร่วมตรวจสอบ 



๘๙ 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

ภายในปีงบประมาณ 2559 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง งานพัสดุ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 วัดความส าเร็จจากแบบส ารวจความพึงพอใจเมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาของเทศบาล 
ล าดับที่ ๓.3.4 

 
๑. ชื่อกิจกรรม การแต่งตั้งประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาของเทศบาล 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 28 ซึ่งได้มีการก าหนดก าหนดสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ ของการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของเทศบาล  ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะมีประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การร่วมค้นหาปัญหา  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมด าเนินการ  ร่วมติดตามและ
ประเมินผลการท างานของเทศบาล นั้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา  ร่วม
ติดตามและประเมินผลการท างานของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เสนอข้อร้องเรียน 
และเสนอความต้องการต่อเทศบาล 
  3.3 เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 28 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย  
4.1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่งตั้งผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ี

ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
4.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่งตั้งผู้แทน

ประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
4.3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่งตั้ง

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

-เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ จัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น 
  6.2 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้ง 3 ชุด  
  6.3 จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
   

 



๙๑ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  -เดือน 15  มิถุนายน  2557  ถึง 14  มิถุนายน  2559 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  -กองวิชาการและแผนงาน  ฝุายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วม
ติดตาม และประเมินผลการท างานของเทศบาล 
  10.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เสนอข้อร้องเรียน 
และเสนอความต้องการต่อเทศบาล 
  10.3 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน   

ล าดับที่ 3.3.5 
 

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
  
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 

 ภายใต้กรอบแนวคิด การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเหมาะสม   ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะของชุมชนภายในเขตเทศบาล เป็นกิจการในหน้าที่ที่ต้องด าเนินการ โดย อาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เนื่องจากขยะนั้นมีบ่อเกิดมาจากคน 
ดังนั้นการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ การให้ชุมชน
เข้ามาบริหารจัดการขยะในชุมชนของตนเองย่อมส่งผลดีต่อกิจการในหน้าที่ของเทศบาล   เป็นการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น  เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงได้อนุมัติงบประมาณ  
เงินอุดหนุนภาคประชาชน  สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน   
 

1. วัตถุประสงค์ 
๓.๑   เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
3.2   เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ให้กับท้องถิ่น 
3.3   เพื่อรักษาความสะอาด  สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
3.4   เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

2. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 สนับสนุนการด าเนินโครงการฯ  ของชุมชนโดยสมัครใจ  จ านวน  12  ชุมชน 
 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

  ชุมชนน าร่องโดยสมัครใจ  ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   จ านวน  12  ชุมชน   

 

4. วิธีด าเนินการ 

1. จัดประชุมปรึกษาหารือ  ทบทวนแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนในชุมชนรับทราบใน
หลักการ 

2.  พิจารณาจัดตั้งอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

3.  เสนอโครงการฯ   เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน  จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
4.  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
5. ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนและส่งเงินให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่         

ทุกวันที่ 25  ของเดือน 



๙๓ 
 

 
6. ดูแลรักษาความสะอาดถนน  ตามเส้นทางที่ก าหนด 
7. น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการในการประชุมประจ าเดือนของชุมชน 
8. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานสนับสนุนเป็นประจ าทุกเดือน 
9. สรุปและประเมินผลโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลาคม  ๒๕๕๘ - กันยายน  ๒๕๕๙  
 

11. งบประมาณด าเนินการ 

  เงินอุดหนุน จ านวน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท 
 

12. ผู้รับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข   
 

13. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเหมาะสม   และ
ตระหนักถึงหน้าที่ของตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะของชุมชน
ภายในเขตเทศบาล ที่ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดย อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

กิจกรรม  การตรวจสอบ/ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 
ล าดับที่ ๔.๑.1 

๑. ชื่อกิจกรรม การตรวจสอบ/ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 

๒.หลักการและเหตุผล  

 ระบบควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้หน่วยงาน
บรรลุผลส าเร็จตามที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
แล้ว  ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย และสามารถปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง 

๓.วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ได้แก่การปฏิบัติงานและ

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สินการปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วยงาน 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting 
Objectives)ได้แก่การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้และทันเวลา 
  ๓.๓ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  (Compliance 
Objectives) ได้แก่การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จ านวน 7 กอง    ได้แก่   

๑.ส านักปลัดเทศบาล 
๒.กองคลัง 
๓.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.กองช่าง 
๕.กองการศึกษา 
๖.กองวิชาการและแผนงาน 
7. กองสวัสดิการสังคม 

 
๕.พื้นที่ด าเนินการ  
 ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  

๖.๒ผู้บริหารได้แจ้งให้ทุกกองจัดวางระบบควบคุมภายในของกอง 



๙๕ 
 
  ๖.๓กองมีค าสั่งแบ่งงานภายในของกอง  
  ๖.๔กองได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกอง  
  ๖.๕ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯก าหนด 

๖.๖วิเคราะห์ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดประกอบด้วย๕องค์ประกอบหลักคือ    

    ๖.๖ .๑สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ๖.๖ .๒การประเมินความเสี่ยง 
    ๖.๖ .๓กิจกรรมการควบคุม 
    ๖.๖ .๔สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๖.๖ .๕การติดตามประเมินผล 
   ๖.๗. รายงานผลให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบตามระเบียบที่ก าหนด  
  ๖.๘.น าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับระบบควบคุมภายในของเทศบาล 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗–๓๑กันยายน  ๒๕๕๘  

๘.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ    
กองวิชาการและแผนงาน 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย  การ
รั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน 
  ๑๐.๒ การด าเนินงานระบบควบคุมภายใน ถูกต้องตามระเบียบ และไม่มีการทักท้วงจาก
หน่วยงานควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

กิจกรรม การตรวจสอบภายใน 

ล าดับที่ ๔.๑.2 

๑. ชื่อกิจกรรม การตรวจสอบภายใน 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญ  ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ 
และกฎหมายที่ก าหนดโดยฝุายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้
มี  ลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับ
มีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงาน ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๓. วัตถุประสงค ์

   การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ถึงเปูาหมายที่วางไว้
และปรับปรุงปะสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมและการก ากับดูแล 
  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร รวบถึงสนับสนุนให้การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับตรวจ ดังนี้ 
    (1)  ส านักปลัด 
    (๒)  กองวิชาการและแผนงาน  
    (๓)  กองคลัง 
    (๔)  กองช่าง 
    (๕)กองการศึกษา 
    (๖)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    (๗)  กองสวัสดิการสังคม  
    (๘)  สถานธนานุบาล  
  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

 



๙๗ 
 
๖.  วิธีด าเนินการ 

  เมื่อมีก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน แล้วด าเนินการตรวจสอบภายใน แล้วรายงานผล
กาตรวจสอบ พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อหน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗.  ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ  2559-2561 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  

๑๐.  ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑  การบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงที่มีวินัย เพ่ือให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

  ๑๐.๒  การควบคุม กระท าได้โดยการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพการควบคุม 
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

  ๑๐.๓  การก ากับดูแล การให้ความม่ันใจว่า บุคลากรของหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ รักษาไว้ซึ่งคุณค่าหรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

กิจกรรมให้ประธานกรรมการชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

ล าดับที่  ๔.๒.๑ 

๑.  ชื่อกิจกรรม  ให้ประธานกรรมการชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
(รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)   ข้อ  ๒๔  วรรคสาม  หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบสภาท้องถิ่นก าหนด  ดังนั้น สภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  จึงขอก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับฟังการประชุม 
 
๓.  วัตถุประสงค์  

๓.๑  เพ่ือให้ประธานกรรมการชุมชน  ได้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ทุกครั้ง  เพื่อรับทราบการด าเนินงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ว่าด าเนินการ  
ตามกฎระเบียบของทางราชการหรือไม่ 
  ๓.๒  เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี   
 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาล 
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ  

 พื้นในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.  วิธีด าเนินการ 
   ๖. ๑  สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับ
ฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่     
    ๖. ๒  สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท าหนังสือเชิญประธานกรรมการชุมชนเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในแต่ละครั้ง     
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ    

   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

            ไม่ใช้งบประมาณ  

 



๙๙ 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบ     

 ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   มีการประชุมสภาเทศบาลโดยเปิดเผย  โปร่งใส ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยถูกต้องทุก
ครั้ง ที่มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

กิจกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ล าดับที่ 4.3.1 
 

๑. ชื่อกิจกรรม การแต่งตั้งสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ 28 ซึ่งได้มีการก าหนดสัดส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 2 คน เข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น  
 
๓. วัตถุประสงค์ 

  3.1เพ่ือเป็นการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการด าเนินงาน   

  3.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับควบคุมการด าเนินงาน  เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค  
  3.3 เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 28 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

-การแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

-เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  6.๑สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกตัวแทนจ านวนสามคน ในคราวที่มีการเปิดประชุมสภา 
  6.2  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  6.3ด าเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 
 
   

 
 



๑๐๑ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  -เดือน 15  มิถุนายน  2557  ถึง 14  มิถุนายน  2559 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน  ฝุายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 เป็นการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่าง
การด าเนินงาน   

  10.2  เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับควบคุมการด าเนินงาน  เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค  
  10.3  เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้  

(ส าหรับฝุายการเมือง ฝุายประจ า  และประชาชนท่ัวไป) 

ล าดับที่ ๔.๓.๒  

๑.ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุให้มีการปูองกันและปราบปราม    

การทุจริต  คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ข้อ  ๑๐  ระบุให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล   ผู้น าชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้าง

ร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้อง ชอบธรรม  

ส่งผลให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการให้บริการสาธารณะ  เกิดความ

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ 

๓.วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรฐาน   

ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 ๒.  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง    มีจิตส านึกยึด

มั่น      ในความซื่อสัตย์สุจริต  และความถูกต้องชอบธรรม  

๓.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่

แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  ปูองกันการทุจริต เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๔.  เพ่ือให้ภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตส านึก  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  ตระหนัก 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม  และไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

๕.  เพ่ือให้การด าเนินโครงการภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ปูองกันการทุจริต 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอ าเภอบ้านไผ่    



๑๐๓ 
 

๒.  ผู้น าชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรม ห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชน ในเขตอ าเภอ

บ้านไผ่   

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

หอประชุมประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  

 ๒.  เชิญวิทยากรจาก ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดขอนแก่น  

๓.  หนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบ้านไผ่เข้ารับการอบรมและสัมมนา  

๔.  ประสานการปฏิบัติการด าเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการ 

๕.  รับสมัครแนวร่วม/เครือข่ายการปูองกัน/ต่อต้าน/เฝูาระวังการทุจริต และจัดท าทะเบียน 

๖.  ประสานการด าเนินงานเครือข่ายและติดตามผลการด าเนินงาน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 (ใช้งบประมาณในจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับมิติที่ ๑ ภารกิจที่ ๑.๑)  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เรียกว่ามี

ประโยชน์ทับซ้อน   หรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต  บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดีต่อส่วนรวม  ผู้น าชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ปูองกันการทุจริต   

 



๑๐๔ 
 

กิจกรรม “เข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของเทศบาล”  

ล าดับที่ ๔.๓.๓ 

๑. ชื่อกิจกรรม “เข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของเทศบาล” 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆของเทศบาล เพ่ือตรวจสอบการท าหน้าที่ของฝุายบริหารในการบริหารราชการ 
และการใช้งบประมาณ ให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ในการตรวจสอบการท างานของ

ฝุายบริหาร 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ านวน  ๑๘  คน 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการในโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาล  

 ๒.  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นตามโอกาสต่างๆ  

๓.  มอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกสภาเทศบาลปฏิบัติ เช่น มอบรางวัล  ใบประกาศ แก่บุคคลใน

โอกาสต่างๆ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙   

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  



๑๐๕ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 สมาชิกาภาเทศบาล ได้เข้ามาร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝุายบริหาร ก่อให้เกิด

การท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

กิจกรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่าย (MOU) การป้องกันการทุจริต 
ล าดับที่ ๔.๔.1 

 
๑. ชื่อกิจกรรม เข้าร่วมเป็นเครือข่าย (MOU) การปูองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

  นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุว่า  ให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  โดยให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม และนโยบายรัฐบาล  ข้อ ๑๐  ระบุว่า  ให้มีการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการทุจริตการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ที่ได้ให้
ความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการ
ประสานความร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งได้ก าหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไว้คือวิสัยทัศน์ “สังคมไทย  มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วม
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตชาติ  
  ๒. เพ่ือขยายเครือข่ายการปูองกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอ่ืน ที่เป็น อปท.ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต 

 ๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิธีการในการปูองกันการทุจริต และประสานความร่วมมือในอนาคต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปี ๒๕๕๙ อปท.ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริตและ อปท.อ่ืนๆ จ านวน  ๒  แห่ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นที่ อปท.ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต  และ อปท. อ่ืนๆ 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประสานงานขอเข้าศึกษาดูงานด้านการปูองกันการทุจริต และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
  ๒. จัดท าบันทึกข้อตกลง ( MOU) ร่วมกัน ก าหนดวิธีการในการด าเนินการร่วมกัน การให้
ความรู้ประสบการณ์  ข้อมูล การรายงานติดตามผลการปฏิบัติร่วมกัน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ –  กันยายน  ๒๕๕๙  



๑๐๗ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการเดินทางไปราชการ  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการปูองกันการทุจริตที่เข็มแข็ง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานร่วมกันตามข้อตกลง (MOU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.ในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกัน 
/เฝ้าระวังการทุจริต  

ล าดับที่ ๔.๔.๒ 

๑. ชื่อกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.ในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการปูองกัน/เฝูาระวังการทุจริต  

 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตในพื้นที่ อปท. ต่างๆ ร่วมกัน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกันเพ่ือการปูองกันการทุจริตที่ยั่งยืน 
 

๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตในพื้นที่  อปท.ร่วมกัน  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 อปท.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านไผ่ และในจังหวัดขอนแก่น 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  เชิญชวน อปท.ต่างๆ ให้สมัครเข้าเป็นเครือข่ายการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริต 

 ๒.  ลงนามในบันทึกข้อตกลง ( MOU) ความร่วมมือในการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตร่วมกัน 

๓.  ติดตามผลการด าเนินการโดยการประชุมเครือข่าย 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙   

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ  

 



๑๐๙ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ อปท.ในพ้ืนที่ และมีการด าเนินการร่วมกัน ก่อให้เกิดการ

ทุจริตลดลง ไม่มีเรื่องร้องเรียน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

การด าเนินการให้มีบุคลากรที่สามารถรองรับแต่ละภารกิจ เพื่อการเป็น อปท.ต้นแบบได ้
(แผนอัตราก าลัง ๓ ป)ี 

ล าดับที่  ๕.๑.๑ 
๑. ชื่อมาตรการ การด าเนินการให้มีบุคลากรที่สามารถรองรับแต่ละภารกิจ เพื่อการเป็น อปท.  ต้นแบบได้  
(แผนอัตราก าลัง ๓ ปี) 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีเจตนารมณ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน รวมทั้งท าให้การบริหารงานบุคคล การ
จัดท าแผนอัตราก าลังของบุคลากรมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น  เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงได้จัดท ามาตรการด าเนินการให้มีบุคลากรที่สามารถรองรับ
แต่ละภารกิจ หรือแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ขึ้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับแต่
ละภารกิจ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารอัตราก าลังปูองปรามผู้คิดประพฤติมิชอบในองค์กรได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือการจัดท าแผนอัตราก าลัง ในการบริหารจัดการก าลังคนสนับสนุนการด าเนินการ 
อปท.ต้นแบบให้บรรลุวัตถุประสงค์  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  

๖. วิธีการด าเนินการ 

  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังฯ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี เป็นประธาน ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ ข้าราชการที่ได้รับ
มอบหมายหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

๖.๒ คณะกรรมการร่วมวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลในช่วงระยะ ๓ ปี
ข้างหน้าวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  การก าหนด
ต าแหน่งและโครงสร้าง  การควบคุมภาระค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๓ จัดท าแผนอัตราก าลัง และประกาศใช้เป็นการทั่วไป  
 



๑๑๑ 
 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วง บังเกิดผล
ต่อการปูองกันการทุจริต 

  ๑๐.๒  เป็นเครื่องมือในการบริหารอัตราก าลังปูองปรามผู้คิดประพฤติมิชอบในองค์กรได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

กิจกรรม ออกระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙  

ล าดับที่ ๕.๒.๑ 

๑. ชื่อกิจกรรม ออกระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม ก ากับความ
ประพฤติของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้ยึดถือปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติของราชการ ปูองการการแสวงหาประโยชน์ในหน้าที่ท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้มีระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้บังคับในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะท างานยกร่างระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พ.ศ. .... 
 ๒.  คณะท างานประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ และเห็นชอบ 

๓.  คณะท างานน าเสนอร่างระเบียบฯ ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงนาม และประกาศใช้โดย
เปิดเผย  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙    

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



๑๑๓ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
และไม่มีเรื่องร้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

กิจกรรม แก้ไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ล าดับที่ ๕.๒.๒ 

๑. ชื่อกิจกรรม แก้ไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

การเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝุาย
บริหารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน ในการควบคุม ก ากับความ
ประพฤติของ ฝุายบริหาร   ให้ยึดถือปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของ
ราชการ ปูองการการแสวงหาประโยชน์ในหน้าที่ท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้มีการแก้ไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
การเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใช้ก ากับความประพฤติของฝุาย
บริหารเทศบาล ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะท างานยกร่างแก้ไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๒.  คณะท างานประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ และเห็นชอบ 

๓.  คณะท างานน าเสนอร่างระเบียบฯ ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงนาม และประกาศใช้โดย
เปิดเผย  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙    

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



๑๑๕ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
ยึดถือปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของราชการ ไม่แสวงหาประโยชน์ใน
หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  และไม่มีเรื่องร้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

กิจกรรม แก้ไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ล าดับที่ ๕.๒.๓ 

๑. ชื่อกิจกรรม แก้ไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

การเมืองท้องถิ่นฝุายสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝุายสภา
เทศบาลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน ในการควบคุม ก ากับความ
ประพฤติของ ฝุายสภาท้องถิ่น   ให้ยึดถือปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
ของราชการ ปูองการการแสวงหาประโยชน์ในหน้าที่ท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้มีการแก้ไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
การเมืองท้องถิ่นฝุายสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใช้ก ากับความประพฤติของ
ฝุายสภาเทศบาล ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  ประธานสภาเทศบาลแต่งตั้งคณะท างานยกร่างแก้ไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝุายสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. 
๒๕๕๔  
 ๒.  คณะท างานประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ และเห็นชอบ 

๓.  คณะท างานน าเสนอร่างระเบียบฯ ให้ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงนาม และ
ประกาศใช้โดยเปิดเผย  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙    

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



๑๑๗ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
ยึดถือปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของราชการ ไม่แสวงหาประโยชน์ใน
หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  และไม่มีเรื่องร้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

กิจกรรมการขยายเครือข่ายเทศบาล/อบต.ด้านการป้องกันการทุจริต 
ล าดับที่ ๕.๓.๑ 

 
๑. ชื่อกิจกรรม การขยายเครือข่ายเทศบาล/อบต.ด้านการปูองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุว่า  ให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  โดยให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม และนโยบายรัฐบาล  ข้อ  ๑๐  ระบุว่า  ให้มีการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการทุจริต จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตโดยให้ความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักร่วมกันระหว่างเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือจัดให้มีการขยายเครือข่ายเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล/ภาคประชาชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มชมรมต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่อ าเภอบ้านไผ่ รวมถึงอาจมีการร่วมกันจัดท าแผนปูองกันการทุจริตร่วมกันในอนาคต 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเป็นเทศบาลต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริต 
  ๒. เพ่ือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น  

๓. เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ปูองกันการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปี ๒๕๕๙เทศบาลจ านวน 1แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9แห่งคน รวม 

๑๐ แห่งและขยายเครือข่าย ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นจ านวน  
๒๒๕  แห่งและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านไผ่ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 จังหวัดขอนแก่น  

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดตั้งศูนย์เทศบาลต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต 
  ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกันการทุจริต และการจัดท าแผนปูองกันการทุจริต  

๓. ขยายเครือข่ายไปยังท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมและสมัครใจ  

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือน  มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๙  และด าเนินการประสานการปฏิบัติต่อเนื่อง 
 



๑๑๙ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  (ใช้งบประมาณในจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับมิติที่ ๑ ภารกิจที่ ๑.๑ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้)   
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอ าเภอบ้านไผ่ มีการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

ภาคผนวก 
- ค าสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่ี  ๘๑๗/๒๕๕๘  

       เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างาน อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการ  

       ทุจริต ๒๕๕๙  ลงวันท่ี ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
- ค าสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่ี  ๖๘/๒๕๕๙  

       เร่ือง  แต่งต้ังคณะอนุท างานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ อปท.  
       ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจรติ ๒๕๕๙ 

ลงวันท่ี ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙ 

  

 

 

 

 

 


