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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล  หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์  สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม  
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น   
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้ 
   1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับ
ใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต  
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้
คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
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กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้  
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ  
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน ์ส่วนรวม  
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ย่อมจะทํา การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรายงาน  ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความ
ศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์
รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( Corruption Perception 
Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 
2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก  คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ  อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง   
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  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม  
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้ม  ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงิน
และมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่
ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การ
ทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา  ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ
ของการทํางานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบุคคลที่มีส่วนสําคัญท่ีจะทําให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยถอยลง ย่อมเกิดจากบุคคลในองค์กรซึ่งประกอบด้วย 
คณะสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆตําแหน่ง จะต้องมีจิตสํานึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับ หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบหลักการใช้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดย
สรุป หาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชน
ก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างแน่นอน 
 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม ่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ  สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมี  พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  



๕ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
    ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการ
จัดทํา แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) 
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ  ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และ เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

               ๑.  เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
               ๒.  เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
               ๓.  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
               ๔.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
               ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย 

               ๑.  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

     ๒.  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของข้าราชการ 

               ๓.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               ๔.  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  



๖ 
 
   5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

               ๑.  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการ ต่อต้านการทุจริต ( Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
               ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
               ๓.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที ่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 
               ๔.  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
               ๕.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทํา การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน  การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  ๒   

แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ด้านการป้องกันการทุจริต 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณ 

 ท่ีด าเนินการในปี  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  แยกตามมิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 25๖๒ –256๔ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
 
 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติ ๑. 
การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

 

๑.๑ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจํา ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. โครงการฝึกอบเพิ่มพูนความรู้  
พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 

500,000 500,000 500,000 1.1.1(1) 

๒. กิจกรรมการประชุมประจําเดือน
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  

- - - 1.1.1(2) 

3.มาตรการการสรรหา พัฒนา รักษาไว้
ซึ่งบุคลากรของเทศบาล 

- - - 1.1.1(3) 

๔. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง “หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1.1.2(1) 

๕. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การ
พัสด ุ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 1.1.3(1) 

๖. โครงการกฎหมายควรรู้  ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000  1.1.3(2) 

๑.๒ การสร้างจิตสํานึก 
และความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วน ในท้องถิ่น 

1.โครงการกฎหมายควรรู้    - - - 1.2.1(1) 
1.2.2(1) 

๒.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 1.2.3(1) 

  ๑.๓ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

๒,000 ๒,000 ๒,000 1.3.1(1) 

 2.โครงการกฎหมายควรรู้  - - - 1.3.2(1) 
1.3.3(1) 

๓.กิจกรรม “ของหาย ได้คืน” - - - 1.3.2(2) 
1.3.3(2) 

 รวม จํานวน ๕ โครงการ/ ๒ กิจกรรม/  ๑  
มาตรการ 

๘๐๗,๐๐๐ ๘๐๗,๐๐๐ ๘๐๗,๐๐๐  



๙ 
 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติ ๒. 
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน 
การทุจริต 

 
 

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1. มาตรการแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

- - - 2.1.1  

 
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของ
นายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - -  2.2.1(1) 

2. มาตรการปูองกันการทุจริตในการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง 

- - -  2.2.1(2) 

๓. กิจกรรมเผยแพร ่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- - - 2.2.2(1) 

๔. กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะ
และการ บริการประชาชนเพื่อให้เกิด 

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

- - - 2.2.3(1) 

๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.  มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - 2.3.1(1)  

2.  มาตรการการมอบอํานาจของ
ผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทน 

- - - 2.3.2(1)  
   

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ ์

1. กิจกรรมคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง
ดีเด่น 

- - - 2.4.1(1)  

๒.กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณ
แก่ คณะกรรมการชุมชน 

- - - 2.4.2(1)   

๓.กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - 2.4.3(1) 

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

1. กิจกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

- - - 2.5.1(1) 

๒.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

- - - 2.5.2(1) 

๓.มาตรการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที ่ว่าทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

- - - 2.5.3(1) 

 รวม จํานวน ๗ กิจกรรม/ ๖ มาตรการ - - -  



๑๐ 
 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติ 3. 
ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศบาล
ทางสื่อหอกระจายข่าวไร้สาย 

- - - 3.1.1(1)  
 

2. กิจกรรมปฏิทินแจ้งข่าวกิจกรรม 48,000 48,000 48,000 3.1.1(2)   
3. กิจกรรมการให้ข้อมูลและ
เผยแพร่ข่าวสารผ่าน Website 
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

- - -  3.1.1(3) 
 

4. กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

- 
 

- 
 

- 
 

 3.1.2(1) 

5. กิจกรรมหนังสือพิมพ์เสียงเมือง
ไผ่ 

120,000 120,000 120,000 3.1.3(1) 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. โครงการการประชุมประจําเดือน
องค์กรภาคประชาชน 

280,000 280,000 280,000   3.2.1(1) 

 2. กิจกรรมหน่วยทันใจ - - - 3.2.2(1) 
 
 3. กิจกรรมศูนย์ดํารงธรรมเทศบาล

เมืองบ้านไผ ่
- - - 3.2.3(1)  

  4. กิจกรรมศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
และร้องทุกข ์

- - - 3.2.3(2)  

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหาร กิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 

150,000 150,000 150,000 3.3.1(1)   

 
 ๒.กิจกรรมร่วมตรวจสอบจัดซื้อจัด

จ้าง 
- - - 3.3.2(1)  

 ๓. กิจกรรม การแต่งตั้งประชาชน
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
แผนพัฒนาของเทศบาล 

- - -  3.3.3(1) 

  ๔.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  

4๓๘,000 4๓๘,000 4๓๘,000 3.3.3(2)  
  

 รวม จํานวน 3 โครงการ/ 
10 กิจกรรม 

1,036,๐๐๐ 1,036,๐๐๐ 1,036,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

มิติ 4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

1. กิจกรรมการตรวจสอบภายใน - - - 4.1.1(1) 

2.กิจกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 
 

- - - 4.1.2(1) 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได ้

1. มาตรการส่งเสริมให ้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ 

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

- - - 4.2.1(1) 

๒.กิจกรรมการ รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให ้ประชาชนได้รับทราบ 

- - - 4.2.2(1) 

๓.กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- - - 4.2.3(1) 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ 
ของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการกฎหมายควรรู ้ - - - 4.3.1(1) 
๒.กิจกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสภา
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

- - - 4.3.2(1) 

๓.กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล 

- - - 4.3.2(2) 

4.4 การเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายการปูองกัน/เฝูาระวังการ
ทุจริต 

- - - 4.4.1(1) 

๒.กิจกรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
(MOU) การปูองกันการทุจริต 

 
- 

 
- 

 
- 

4.4.2(1) 

 รวม จํานวน ๑ โครงการ ๘  กิจกรรม ๑ 
มาตรการ 

- - -  

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 
 

 

 

ส่วนที่  ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

ตามแผนปฏิบัติการ 

 

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่  1.1.๑ (๑) 

๑. ชื่อโครงการโครงการฝึกอบเพิ่มพูนความรู้  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  
 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ ส่วนที่  ๔  
การพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยกําหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

  ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่  ฝุายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  จึงได้จัดทําโครงการฝึก
อบเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคณะผู้บริหาร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
  ๓.๒เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ เพื่อนํามาปรับใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.4 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านการทํางานเป็นทีม การช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในการทํางาน  และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกคน  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
หอประชุมประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
๖.๒  ทําหนังสือประสานวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่อบรม   



๑๔ 
 

๖.๓  ดําเนินการฝึกอบรมเทคนิคเก่ียวกับการทํางานเป็นทีมให้ประสบความสําเร็จ 
๖.๔ สรุปผลการอบรม  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ทุกปี 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้ารายจ่ายอื่น โครงการอบรมฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ฝุายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนนโยบาย

ของคณะผู้บริหารงานของเทศบาล 
  10.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
  10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
เพ่ือนํามาปรับใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการสร้างและพัฒนาทีมงาน การช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในการทํางาน  และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

ล าดับที่  1.1.๑ (๒) 

๑.  ชื่อกิจกรรม  การประชุมประจําเดือน  คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม  

 การประชุม  คือ  การนัดหมายวัน  เวลา  และสถานที่  ให้บุคคลกลุ่มมาเพ่ือได้พบปะกัน  
ร่วมกันปรึกษาหารือ  หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ  ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  หรือการที่บุคคลมาร่วม
ปรึกษาหารือเพ่ือทํากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีระเบียบ  
 ดังนั้น  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยท่านนายกเทศมนตรี  จึงได้กําหนดให้มีการประชุม
ประจําเดือนทุกเดือน  โดยกําหนดวันพุธแรกของเดือน  เพื่อให้แต่ละกอง/ฝุาย  ได้ร่วมปรึกษาหารือการ
ดําเนินงานของแต่ละกองฝุาย  และจัดทําปฏิทินงานการดําเนินงาน  ในแต่ละเดือน  เพื่อมิให้โครง/กิจกรรม
ต่างๆของแต่ละกอง/ฝุาย  ตรงกัน  ติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้น และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบ      
  
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน   

 ๓.๒  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนพิจารณาความคิดเห็น
ร่วมกัน 

 ๓.๓  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย  
 ๓.๔  เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน  
 ๓.๕  เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 ๓.๖  เพ่ือประสานการทํางานระหว่างกันสร้างความสามัคคี  
 ๓.๗  เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 ๓.๘  เพ่ือร่วมกันตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกัน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑  คณะผู้บริหาร 

            ๔.๒  พนักงานเทศบาล  

๕.  พื้นที่ด าเนินการ  

 สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
๖.  วิธีด าเนินการ 
   6.๑ การเตรียมการก่อนการประชุม    
   -  หารือนายกเทศมนตรีเพื่อกําหนดวาระในการประชุม โดยกําหนดวัน เวลา 
ประชุม 



๑๖ 
 
   -  ประสานประธานเพื่อกําหนดเนื้อหาในการประชุม 
   -  ทําหนังสือเชิญประชุม  และประชาสัมพันธ์ทาง  ไลน์  , e-mail  
 
   -  แจ้งเนื้อหาที่จะประชุมให้นายกเทศมนตรีรับทราบ 
   -  จัดระเบียบวาระในการประชุม   ตามเอกสารที่แต่ละกองนําเข้าท่ีประชุม 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   -  จัดเตรียมห้องประชุม  อุปกรณ์เครื่องเสียง  
   6.๒ การดําเนินการประชุม  โดยการจุดรายงานการประชุม 
   -  ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อเข้าร่วมประชุม  
   -  ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม  และดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม 
   -  เจ้าหน้าที่ดําเนินการบันทึกการประชุม  
   -  ถอดรายงานการประชุมสรุปเนื้อหา 
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ   
   เดือน มกราคม –  ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ทุกปี 

๘.  งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ   

   สํานักปลัดเทศบาล  

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมประชุม  รับทราบนโยบายต่างๆ  ข่าวสารต่างๆ  นําไปปฏิบัติได้ตามท่ี
ได้รับมอบหมายในแต่ละกอง/ฝุาย  โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นหลัก ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  ๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมประชุม  ช่วยกันทํางานและมีความคิดร่วมกัน  และเกิดความรับผิดชอบ
ร่วมกัน  
  ๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมประชุม  ได้รับแนวคิดใหม่ๆ  และฝึกให้รู้จัดรับฟังความคิดของผู้อื่น 
  ๑๐.๔  ผู้เข้าร่วมประชุม  ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๕  ผู้เข้าร่วมประชุม  สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 



๑๗ 
 
ล าดับที่  1.1.๑ (๓) 

๑. ชื่อมาตรการ การสรรหา พัฒนา รักษาไว้ซึ่งบุคลากรของเทศบาล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนา บุคลากรเป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ บุคลากร
ที่มีคุณภาพนั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และเม่ือคัดสรร
บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาในระบบแล้ว จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุก
ด้านเพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ชํานาญงานในหน้าที่ งานด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั้งทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึง
ทักษะในการดําเนินชีวิตด้วย ซึ่งวิธีการในการพัฒนาหรือรักษาไว้นั้น ประกอบด้วยหลายวิธีการ เช่น การให้
รางวัลประจําปี การส่งเสริมให้ได้รับการอบรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนสําคัญในการที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดําเนินการและคิดหาวิธีพัฒนาศักยภาพ ปลุก
จิตสํานึกท่ีดีของบุคลากรทั้งในชีวิตงาน และการใช้ชีวิตประจําวันได้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
                     เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมในการสรรหา พัฒนาและรักษาอัตรากําลังของ
เทศบาลให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๓๕ และความเหมาะสมของอัตรากําลังต่อภารกิจของเทศบาล ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลซึ่งถือเป็นปัจจัยการพัฒนาองค์กร 
 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคน  
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

๖.วิธีด าเนินการ 
  การสรรหา   
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเป็น
ประธาน  ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองหัวหน้าส่วนราชการในเทศบาล เป็นกรรมการ และหัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
ปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล เพ่ือทราบความ
ต้องการด้านบุคคลในแต่ละตําแหน่งของส่วนราชการต่าง ๆ ว่าต้องการบุคลากรประเภทใด จํานวนเท่าใด 
เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดตําแหน่งที่ต้องการ  
  2. ขอความเห็นชอบในการประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี  
  3. การสรรหา ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการสรรหาแต่ละประเภท เช่น  ถ้าเป็นพนักงานเทศบาล จะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ



๑๘ 
 
รับโอน/ย้าย บรรจุแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ   สรรหาพนักงานจ้าง 
  4. ประชุมคณะกรรมการแต่และประเภทที่ต้องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน เพ่ือ
ดําเนินการสรรหาตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด โดยพิจารณาถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล
ประกอบด้วยทุกครั้ง ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด  
  5. ดําเนินการตามข้ันตอนการสรรหาที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ในแต่ละประเภทของ
บุคลากร   
  5. หากจําเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องการใช้ตําแหน่งแต่ละประเภทให้เหมาะสม 
  6. การพิจารณาทางเลือกอ่ืนทดแทนการสรรหา ในบางครั้งถึงแม้การวางแผนอัตรากําลัง
จะชี้ให้เห็นความต้องการพนักงานเพ่ิมข้ึน แต่เทศบาลอาจตัดสินใจแสวงหาทางเลือกอ่ืนแทนการสรรหา 
เพราะเม่ือบรรจุพนักงานเข้าทํางานแล้ว การให้ออกจากงานนั้นทําได้ยากแม้แต่พนักงานที่ผลการทํางานไม่
เป็นที่น่าพอใจ ก็ไม่อาจให้ออกจากงานได้ จึงอาจใช้วิธีอ่ืนแทนการสรรหา เช่น การให้ทํางานล่วงเวลา  การ
จ้างเหมาบริการในงานที่ทําไม่แล้วเสร็จ และมีห้วงเวลากําหนดให้ต้องดําเนินการให้ทันตามระยะเวลา  การ
สอนงานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานทดแทนกันได้  
  7. การกําหนดวิธีการสรรหาพนักงานเทศบาล เช่น กรณีพนักงานเทศบาล จะใช้วิธีขอใช้
บัญชีบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้  หรือรับโอนย้ายพนักงานจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  สําหรับกรณีสรรหาพนักงานจ้างทําได้โดยการประกาศรับสมัครสรรหาและ
ดําเนินการสรรหาตามที่กฎหมายกําหนด 
  การพัฒนาบุคลากร 

โดยเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

1. ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง 
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีจะต้องทําในช่วงที่
อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

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

3. ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่อี 
คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. การพัฒนาบุคลากร จะดําเนินการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
  4.1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เช่น สถานที่โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  
  4.2 ด้านทักษะเฉพาะของงาน  



๑๙ 
 
  4.3 ด้านการบริหาร  ได้แก่  การวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การ
ประสานงาน 
  4.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย   
  4.5 ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5. กําหนดเปูาหมายในการพัฒนาบุคลากร  หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาดําเนินการ  งบประมาณในการดําเนินการ และการติดตามและประเมินผล 

6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานในทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ ดังนี้ 
6.๑ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่จัดการอบรมพัฒนาความรู้แก่
บุคลากรโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกปี    

6.๒ การประชุมประจําเดือนคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลทุกเดือน  
(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน) ในการประชุมมีการกระตุ้นและสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและความรู้รอบตัวแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ 
  6.๓ บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้/วารสาร/แพ่นพับ เทศบาลมีการจัดการความรู้แก่
พนักงานรวมถึงประชาชนทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้งภายในสํานักงานและ นอกสํานักงาน เช่นเรื่องการ
ปูองกันการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  6.4 ระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ 
  6.๕ เว็บไซต์ (http://www.banphaicity.go.th)ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ 

การรักษาไว้ซึ่งบุคลากรของเทศบาล  
 1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท จะต้องมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ระบบงาน  และบรรยากาศการทํางาน  ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
บริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่ ใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 2.มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
พนักงานเทศบาล เพ่ือส่งเสริมการออมและให้กู้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัวด้วยดอกเบี้ยที่ต่ํา ในลักษณะ
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
 3.มีการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น สมควรแก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่าง
ให้แก่ผู้อื่น นํามาใช้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน 
 4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารกับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 

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


๒๐ 
 
 5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานดีมีประสิทธิภาพ ในการได้รับการประเมินเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การย้ายตําแหน่ง 
เปลี่ยนสายงานที่เหมาะสมกับความสามารถ 
 6. จัดให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยเข้ารับการประเมินการขอกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตามผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัดเทศบาล  
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่เกินกว่ากฎหมายกําหนด   
3.  บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 
  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่  1.1.๒ (๑) 

1. ชื่อโครงการโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เรื่องประสิทธิภาพการบริหาร 
ราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยกําหนดให้เทศบาลมี
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม อันจะทําให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
สร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีต่อหน่วยงาน ปรับเปลี่ยนมุมคิดเพ่ือจะได้เกิดกําลังใจในการทํางานด้วยใจที่เป็นสุข 
ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สามารถนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ  
 3.3 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัด/ศูนย์ปฏิบัติธรรม/สถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
  

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 



๒๒ 
 

๖.๒ทําหนังสือประสานวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่อบรม  วัสดุอุปกรณ์อบรม อาหารและ
อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารับการอบรม 

๖.๓  ดําเนินการฝึกอบรมโดยพระวิทยากร รับศีล รักษาศีล ๘  ฟังธรรมเทศนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน  ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน  

๖.๔ สรุปผลการอบรม  
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ทุกปี 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้ารายจ่ายอื่น (โครงการอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม) จํานวน๕๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีล ๕ 

และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 ๑๐.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่  1.1.๓ (๑) 

1.ชื่อโครงการ โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง   การพัสดุ 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานด้านการพัสดุเป็นงานส่วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้การบริหารงานตามโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เมือง
บ้านไผ่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้  

การที่จะทําให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 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
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  และ ดําเนินการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  
รวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด  กองคลังจึงได้จัดให้มี โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุขึ้น   
 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้   ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ   รวมไปถึงสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในภารกิจความรับผิดชอบที่ต้องศึกษาระเบียบ  
หนังสือสั่งการกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี   

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดําเนินการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ถูกต้อง   รวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.4เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นไปตาม วิธีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการ พัสดุกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง 

3.5เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงิน    บัญชี   และพัสดุ   ของเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 

4.เป้าหมาย / ผลผลิต 
4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

   -   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ  80 
4.2   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 



๒๔ 
 

-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมายระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านพัสดสุามารถดําเนินการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วโปร่งใส   
ตรวจสอบไดแ้ละเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่   
6.วิธีด าเนินการ 

6.1  จัดทําโครงการ 
6.2  เชิญวิทยากรจากสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
6.3  หนังสือเชิญพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมจํานวน   45  คน 
6.4  ประสานการปฏิบัติการดําเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์สําหรับ

ดําเนินการ 
6.5  ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 6.6  ติดตามประเมินผล 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ทุกปี 

 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ (โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  การพัสดุ )  จํานวน  
25,000บาท 

 
9.ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 
 

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

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
10.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดําเนินการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง  

รวดเร็ว   โปร่งใส   ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
10.3ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน

ระบบ  e-GP  ได ้

 

 

 

 



๒๕ 
 
ล าดับที่  1.1.๓ (๒) 

๑.ชื่อโครงการ กฎหมายควรรู้ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุให้มีการป้องกันและปราบปราม    

การทุจริต  คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ข้อ  ๑๐  ระบุให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการทุจริต 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  ป้องกันการทุจริต เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๔.  เพ่ือให้ภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตส านึก  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  ตระหนัก 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม  และไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

๕.  เพ่ือให้การด าเนินโครงการภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ป้องกันการทุจริต 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอ าเภอบ้านไผ่    

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

บ้านไผ่   



๒๖ 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  

 ๒.  เชิญวิทยากรจาก ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดขอนแก่น  

๓.  หนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบ้านไผ่เข้ารับการอบรมและสัมมนา  

๔.  ประสานการปฏิบัติการด าเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการ 

๕.  รับสมัครแนวร่วม/เครือข่ายการป้องกัน/ต่อต้าน/เฝ้าระวังการทุจริต และจัดท าทะเบียน 

๖.  ประสานการด าเนินงานเครือข่ายและติดตามผลการด าเนินงาน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 กรกฎาคม  ๒๕๖๑ –๒๕๖๒ ทุกปี 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ๘๐,๐๐๐  บาท  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองวิชาการและแผนงาน    

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เรียกว่ามี

ประโยชน์ทับซ้อน   หรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต  บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดีต่อส่วนรวม  ผู้น าชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการทุจริต   

 

 

 



๒๗ 
 
 1.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  1.๒.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

  1.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์ 

ล าดับที่  1.๒.๑ (๑) , 1.๒.๒ (๑) 

๑.ชื่อโครงการ กฎหมายควรรู้  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุให้มีการป้องกันและปราบปราม    

การทุจริต  คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ข้อ  ๑๐  ระบุให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการทุจริต 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  ป้องกันการทุจริต เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๔.  เพ่ือให้ภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตส านึก  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  ตระหนัก 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม  และไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

๕.  เพ่ือให้การด าเนินโครงการภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ป้องกันการทุจริต 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 



๒๘ 
 

๑.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอ าเภอบ้านไผ่    

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 านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดขอนแก่น  

๓.  หนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบ้านไผ่เข้ารับการอบรมและสัมมนา  

๔.  ประสานการปฏิบัติการด าเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการ 

๕.  รับสมัครแนวร่วม/เครือข่ายการป้องกัน/ต่อต้าน/เฝ้าระวังการทุจริต และจัดท าทะเบียน 

๖.  ประสานการด าเนินงานเครือข่ายและติดตามผลการด าเนินงาน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 กรกฎาคม  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ทุกปี 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 (ใช้งบประมาณในจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับมิติที่ ๑ ภารกิจที่ ๑.๑)  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองวิชาการและแผนงาน    

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เรียกว่ามี

ประโยชน์ทับซ้อน   หรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต  บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดีต่อส่วนรวม  ผู้น าชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการทุจริต   
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 
 1.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  1.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่  1.๒.๓ (๑) 

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.  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ
รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนลดต้นทุนในการทําการเกษตร   
  ๓.  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนพ่ึงพากันเองรวมถึงการพึ่งพาทุนทางสังคมคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม  
รู้จักคิดเองทําเองต่อยอดในด้าน การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๓๐ 
 
  ๔. เพ่ือเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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.  ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

๔.  ด าเนินการอบรมตามโครงการที่ก าหนด และเสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน 

๕.  รายงานผล/ประเมิลผลโครงการ 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี ๒๕๖๒  –  ๒๕๖๔ ทุกปี 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ๑๕0,000.- บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้รับความรู้เกิดทักษะ มีความสามารถด้าน           
การเกษตรทฤษฎีใหม ่

2.  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเป็น          
เกษตรกรที่มีคุณภาพรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนลดต้นทุนในการทําการเกษตร  

3. ประชาชนในชุมชน สามารถพ่ึงพากันเองรวมถึงการพึ่งพาทุนทางสังคม คนในชุมชนได้มีส่วน      
ร่วมคิดร่วมทํา ดําเนินงานต่อในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4. มีการส่งเสริมเกษตรกรชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 



๓๑ 
 
  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 1.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

ล าดับที่  1.๓.๑ (๑) 

1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

2. หลักการและเหตุผล  /  ที่มาของโครงการ 

               การอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  หากแต่ละคนยึดความคิดเห็น
ของตนเองเป็นหลัก จะทําให้สังคมเกิดความแตกแยกและจะเกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันในที่สุด  ดังนั้นในการ
อยู่ร่วมกันต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน  ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  จะถือได้ว่าเป็นผู้
เคารพในระบอบประชาธิปไตย  มีความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม  ไม่ทุจริตต่อตนเองและสังคม 

               ดังนั้น จึงได้ส่งเสริมและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตย  จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักบทบาท
หน้าที่ของตัวเอง  โดยโรงเรียนจะสร้างจิตสํานึกและความตะหนักแก่เด็กและเยาวชน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือฝึกฝนและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนในการรักในระบอบ
ประชาธิปไตย  สร้างจิตสํานึกและความตะหนักแก่เด็กและเยาวชน 

3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการทํางาน แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 
และปรับตัวเข้ากับเพื่อนในหมู่คณะได้ 

3.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นํา 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
ความสําคัญ และใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 

 



๓๒ 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

       โรงเรียนเทศบาล  2  อนุบาลสาธิต  เทศบาลเมืองบ้านไผ่    

6. วิธีด าเนินการ 
              6.1 ประชุมคณะครู 
                6.2 แต่งตั้งคณะดําเนินงาน 
                6.3 รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนักเรียนเพื่อลงรับเลือกตั้งเป็น
ประธานนักเรียน 
   6.4 ให้นักเรียนที่ลงสมัครได้ประชาสัมพันธ์หาเสียง  แจ้งนโยบายในการทํางาน   
 
   6.5 กําหนดวันเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  
                6.6 ดําเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ประกาศผลแจ้งให้
ทุกคนทราบ 
                6.7 ประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียนดําเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอด
ระยะเวลา  1  ปี  การศึกษา 
   6.8 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียนอย่าง
ทั่วถึงตลอดท้ังปี 
                6.9 สรุปผล/ประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
               ตลอดปีการศึกษา  25๖๒-256๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

                รวมเป็นเงิน  ๒,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
             10.1   เด็กและเยาวชนสามารถนําหลักประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจําวัน  เพ่ือรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว  ช่วยเหลือสังคม  
              11.2   เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลอบายมุข  ไม่ทุจริต  คดโกง 
              11.3   เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ   

 

 

 



๓๓ 
 
 1.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในต่อต้านการทุจริตและ 

 1.๓.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

ล าดับที่  1.๓.๒ (๑) และ 1.๓.๓ (๑)  

1.ชื่อโครงการ กฎหมายควรรู้“อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยกับการมีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  ที่ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการประสานความร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งได้กําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องไว้คือ 
  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 สามารถนําไปสู่การเข้าใจ  เรียนรู้ และปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม และดํารงอยู่ในชีวิตประจําวัน อันจะเป็นการสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
พอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและการสร้างเครือข่าย
พัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  จึงจําเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 

3.1เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

3.2เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตชาติ    
3.3เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ครอบคลุมถึงนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจกฎหมายที่ควร

รู้  เกี่ยวกับการทุจริต และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
3.4เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

 3.5 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

เยาวชน จํานวน 80 คน 



๓๔ 
 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

6.วิธีด าเนินการ 

6.1 สํารวจ/กําหนดวัตถุประสงค์/กลุ่มเปูาหมาย 
  6.2 เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  6.3 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดขอนแก่น  
  6. ๔ แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
  6. ๕ สรุปและรายงานผลโครงการ/ติดตามประเมินผล 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562-2564 ทุกปี 

8.งบประมาณด าเนินการ 

   (ใช้งบประมาณในจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับมิติที่ ๑ ภารกิจที่ ๑.๑)  

9.ผู้รับผิดชอบ 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  กองวิชาการและแผนงาน   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1ทําให้เกิดการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

10.2ทําให้เกิดการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตชาติ 
10.3ทําให้ให้ประชาชนและเยาวชน ครอบคลุมถึงนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจกฎหมายที่

ควรรู้  เกี่ยวกับการทุจริต และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
   10.4 ทําให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
  10.5 ทําให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

 

 

 

 



๓๕ 
 
ล าดับที่  1.๓.๒ (๒) และ 1.๓.๓ (๒)  

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  ๒๕๖๒-๒๕๖๔    

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  



๓๖ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าในการท าความ

ดี เป็นตัวอย่างที่ดี  และเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  

ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,85 2 แห่ง ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้เห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับท้องถิ่นเองซึ่งจะเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยได้ ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มี
การบริหารให้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสําคัญกับ การต่อต้านการทุจริตและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้บริหารจึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่

การรับรู้ของสาธารณชน  
 



๓๘ 
 
4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแ 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  กองวิชาการและแผนงาน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

ล าดับที่  ๒.๒.๑ (๑) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง 
และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ
ไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ  



๔๐ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 2. คําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 
ล าดับที่  ๒.๒.๑ (๒) 

 

๑. ชื่อมาตรการ  มาตรการปูองกันการทุจริตในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง 

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

๓.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์จากผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นการปูองกัน 
การผูกขาดการพิจารณาจากผู้มีอํานาจเพียงฝุายเดียวและปูองกันการแทรกแซงการแสวงหาผลประโยชน์
ของบุคคลภายนอกจากการสมอ้าง ซึ่งจะเป็นการปิดช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์ได้  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างโดยการระบุรายละเอียดตําแหน่งที่รับสมัครรวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนลักษณะการปฏิบัติงาน กําหนดวันรับสมัคร ค่าสมัคร วิธีการคัดเลือก วันประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบ  และกําหนดวันคัดเลือกให้ชัดเจน โดยติดประกาศฯ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซด์ http://www.banphaicity.go.thเป็นต้น 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยคณะกรรมการ
รับสมัครประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล  

๓. เมื่อได้ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้างแล้ว เทศบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลเป็นประธาน  ผู้อํานวยการกองที่เก่ียวข้องเป็น
กรรมการ โดยมีหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  
 4. ทําการรับสมัครตามวัน เวลา ที่ระบุในประกาศรับสมัคร  เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครก็
จัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 

http://www.banphaicity.go.th/
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  ๔. ในวันที่ทําการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสรรหาโดยวิธีการที่เหมาะสมแต่ละ
ตําแหน่งที่ได้ประกาศตามประกาศรับสมัครฯ อาจด้วยวิธีสัมภาษณ์ ทดสอบภาคปฏิบัติ หรือสอบข้อเขียน 
เป็นต้น 
  ๕. ประกาศผลการคัดเลือก โดยการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครขอดูผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

๖. เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือทําการบรรจุและแต่งตั้งภายหลังคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว  
  ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องมีเอกสารชี้แจงโดยละเอียดทุกขั้นตอนและ
ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพียงค่าสมัครเท่านั้นแก่ผู้สมัคร เพ่ือปูองกันการสมอ้างเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้สมัคร 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัดเทศบาล  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
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  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ใน ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  

ล าดับที่  ๒.๒.2 (1) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึง
ได้จัดทํากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่
ดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
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 2. นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครบทุกโครงการ  
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  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่  ๒.๒.3 (1) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบ
บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบ
การรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องคํานึง
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสใน
การบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอ
ภาค 
 2. เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และนําผลมา
ปรับปรุงในการให้บริการ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย  

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่
ภารกิจงานบริการสาธารณะ 
 2. ประชุมสํานัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 
 3. จัดทํามาตรฐาน การปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กําหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
ค่าบริการอย่างชัดเจน และกําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้
ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 6. ประชุมสํานัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 
 3.ลดจํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  

 

 

 

 

 



๔๗ 
 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ล าดับที่  ๒.๓.๑ (1) 

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 



๔๘ 
 
  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 พ.ศ. 2562 – 2564  
๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ     

 ส านัก /กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาล 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

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

 ๑๐ .๓   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐ .๔  ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 



๔๙ 
 
  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือ การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่  ๒.๓.2 (1)  

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 านาจซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑.ผู้บริหารเทศบาล 

 ๔.๒.พนักงานเทศบาล  

๕.พื้นที่ด าเนินการ  

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  



๕๐ 
 
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 พ.ศ. 2562 – 2564 
๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ     

 ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารได้ เนื่องจากมีการกระจายอ านาจ

การตัดสินใจ มีการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ท าให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น เช่น การขออนุมัติ  

อนุญาตต่างๆ  ป้องกันการถ่วงเรื่อง ดึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 
  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์ 
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
ล าดับที่ 2.4.1 (1) 
๑.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดีเด่น 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ     
  เจ้าหน้าที่ของเทศบาล คือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล  มีอํานาจหน้าที่  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒  ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึงและเป็นธรรม   
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้เล็งเห็นความสําคัญของเจ้าหน้าที่เทศบาล  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความวิริยะ  อุตสาหะ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการครองตน  เสียสละ  และอุทิศตนสร้าง
ประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ  ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  สมควรได้รับความยกย่อง
สรรเสริญและคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น  และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานจึงได้จัดทําโครงการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างดีเด่น ขึ้น   

๓.วัตถุประสงค์  

  เพ่ือส่งเสริมและยกย่องให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ผู้ที่มีความ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่น   

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของเทศบาล  

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ สํานักปลัดเทศบาล กําหนดแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ ประเภทและจํานวนผู้ที่จะ
ได้รับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกฯ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเทศบาลและระดับกอง 
  ๖.๒แจ้งทุกกองดําเนินการคัดเลือก 
 ๖.๓คณะกรรมการคัดเลือกระดับกอง  พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างดีเด่น  ตามหลักเกณฑ์  แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับเทศบาล โดย 
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  6.3.1 ให้ผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติ และผลงานตามแบบท่ีกําหนด  
  6.3.2 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกประเมินประวัติและผลงาน
โดยให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 ๖.๔คณะกรรมการคัดเลือกระดับเทศบาล พิจารณาพนักงานดีเด่นตามประเภทและ
จํานวนที่กําหนด และจัดทําแบบรายงานผลผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อนายกเทศมาตรี  
 ๖.๕ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประกาศผลการคัดเลือก ฯ 
 ๖.๖มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ผู้ที่มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านการครองตน  การครองตน  การครองงาน  และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
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  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ล าดับที่ 2.4.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

    กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน   

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจํานวน 16.20 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยประชากร 28,135 คน  12,222 ครัวเรือน ในการ  บริหารงานของเทศบาลมุ่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความ  
ต้องการของประชาชนมากที่สุด  ปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จํานวน 39  ชุมชน 
เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่  ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วม  ของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดให้
เทศบาลมีอํานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากคณะกรรมการ
ชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการ
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิด
ชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น  ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมา ด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  

  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มี
ขวัญและกําลังใจ  

4. เป้าหมาย  

  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน 39 ชุมชน  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   

6. วิธีด าเนินการ  

  6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง   

  6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  

  6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  กองสวัสดิการและสังคม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

  10.1 ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

  10.2 ผลลัพธ์ - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  - มี
คณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น  
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  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 2.4.๓ (1) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทําการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการ
บริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็น
การลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม
รายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน
อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้
เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยัง
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่   
 



๕๖ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบล  
 2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิต 
 3.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 กองสวัสดิการและสังคม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
ล าดับที่ 2.๕.1 (1) 
 

๑.  ชื่อกิจกรรม การจัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 
  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา ๙  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการดําเนินการดังนี้ 
  ๑.  ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 

  ๒.  การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอนเปูาหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

  ๓.  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด 

  ๔.  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ  จึงจัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ระหว่าง  พนักงานเทศบาลกับผู้บริหารท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณของแต่ละปี   

๓.  วัตถุประสงค์ 
  3.๑  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้แต่ละส่วนราชการถือปฏิบัติ  เพ่ือให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่เก่ียวข้องต่อไป 
  3.๒  เพ่ือกําหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้เทศบาลมีการดําเนินงานที่โปร่งใส  เป็นธรรม  
มุ่งเน้นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
         คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  



๕๘ 
 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
6.๑  ร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  โดยแยกเป็น

บันทึกข้อตกลงแต่ละกอง 
         6.๒  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล (แต่ละ
กอง) 
         6.๓  แต่ละกอง/สํานักปลัดเทศบาลกําหนดยุทธศาสตร์รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
         6.๔  ผู้อํานวยการแต่ละกอง/หัวหน้าสํานักปลัด ควบคุมให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยการ
ควบคุมไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําการทุจริต  ปลูกจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม     จากทุกภาคส่วนในการปูองกันการทุจริต  ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด  และสนับสนุน
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกสํานัก/กอง/เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ล าดับที่ ๒.๕.๒ (1) 

๑. ชื่อกิจกรรม  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

   การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกก่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดความคุ้มค่าและเกิดความเป็นธรรมกับทุก
ฝุาย  ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนั้นเมื่อหน่วยตรวจสอบแจ้งแผนการตรวจสอบ  หน่วยรับตรวจ
ต้องให้ความร่วมมือในการจัดหาเอกสารประกอบการตรวจสอบ  รวมทั้งตอบข้อสงสัยของหน่วยตรวจสอบ  
เพ่ือให้การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ถูกต้อง  เป็นธรรม  
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน   และนําผลของการตรวจสอบนั้น ๆ ไปปรับปรุง  แก้ไข การปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ประกอบการ 
ตรวจสอบ 
  ๓.๒ เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยตรวจสอบและหน่วยรับตรวจ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง  
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เมื่อมีหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก แจ้งกอง/ฝุาย 
ที่เก่ียวข้องจัดเจ้าหน้าที่ตอบคําถาม/จัดหาเอกสารให้ฝุายตรวจสอบ 
  ๖.๒ เมื่อมีข้อทักท้วงหรือขอเสนอแนะ แจ้งกอง/ฝุายที่เก่ียวข้องตอบข้อทักท้วงหรือรับฟัง
ข้อเสนอแนะ 
  ๖.๓ นําข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงนั้นไปปรับปรุง/แก้ไข และถือปฏิบัติ  
  ๖.๔ รายงานผู้บริหารทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
 
 



๖๐ 
 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 
  ๑๐.๑ เทศบาลได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการ 
  ๑๐.๒ เทศบาลได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยตรวจสอบ เมื่อมีการให้ความร่วมมือการ
ตรวจสอบก็ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคความไม่เข้าใจกัน 
  ๑๐.๓ เทศบาลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนว่าเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 
 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ล าดับที่ ๒.๕.3 (1) 

๑. ชื่อมาตรการ  มาตรการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

๒.  หลักการและเหตุผล 

  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 

 1. เพ่ือมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
2.เพ่ือมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในขั้นตอนการดําเนินการ

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงข้ันตอนการลงโทษผู้กระทําผิด
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

   มีมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ ขึ้น เพื่อรับข้อร้องเรียนจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามช่องทางต่างๆ  

  ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง และวิธีด าเนินการในการสอบสวน

และการคุ้มครองพยานหรือผู้ร้องเรียน  



๖๒ 
 

๓. การลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่ทุจริตประพฤติชอบ ตามแนวทางการสอบสวนและลงโทษ ของ 

ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น 

  ๔. ประกาศมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ กรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยเปิดเผย  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิม
มากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

   3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ล าดับที่  ๓.๑.๑ (1) 

๑.  ชื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศบาลทางสื่อหอกระจายข่าวไร้สาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 

 ด้วยความเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของชุมชน ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่จากเดิม 26 ชุมชน เป็น 39 
ชุมชน การประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมได้แก่การฝากประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน การนํารถ
เคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์  การจัดทําแผ่นพับ การจัดทําวารสารรายเดือน 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 

 



๖๔ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 

6.1แต่งตั้งคณะกรรมการทํางานห้องกระจายข่าวไร้สาย 

6.2แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข่าวในการออกอากาศ 

6.3กําหนดผังการออกอากาศ  เจ้าหน้าที่  ผู้ดําเนินรายการ 

6.4ดําเนินการออกอากาศ  

6.5รายงานผลการออกอากาศ  

 6.6 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 

 6.7 สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 

๗.ระยะด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

           ฝุายเผยแพร่ฯ กองวชิาการและแผนงาน   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างทั่วถึง 

10.2 เทศบาลฯ ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

10.3 เทศบาลฯ ได้เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 

10.4 ทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     

10.5 เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่
ของตนให้มีโอกาสกว้างขวาง  ทําให้เกิดผลในการดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า มากท่ีสุด   

 



๖๕ 
 
ล าดับที่  ๓.๑.๑ (2) 

๑.  ชื่อกิจกรรม  “ปฏิทินแจ้งข่าวกิจกรรม” 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบ

โครงการ           และกิจกรรมที่จะดําเนินการในปีนั้น ๆ  ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือ
จากประชาชนเพื่อเข้ามาตรวจสอบการทํางานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล  โดยไม่ต้องมีการแจ้งเป็นครั้งคราว ประชาชนสามารถรู้ได้ล่วงหน้ากับสิ่งที่เทศบาลจะ
ดําเนินการในแต่ละวัน แต่ละเดือน     ในปีปฏิทินนั้น  และประชาชนสามารถจะบริหารจัดการเรื่องเวลาที่
จะเข้ามาตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 

๓.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบการดําเนินการกิจกรรมที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะ

ดําเนินการในปีนั้น ๆ  ประชาชนสามารถทราบว่า  มีการดําเนินการกิจกรรมใด  ที่ไหน  และเมื่อไร   
๓.2 เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า

และสัมฤทธิผลในการดําเนินงาน 
๓.3 ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่ 

   ๓.4  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
เทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

๕.   พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ประชุมผู้บริหาร ส่วนราชการทุกส่วน ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กําหนดแผนงาน

โครงการการทํากิจกรรมในแต่ละเดือน ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสม  
๖.๒  สรุปข้อมูลที่ได้นําจัดทําปฏิทินประจําปี 
๖.๓  ดําเนินการจัดส่งปฏิทินให้กับส่วนราชการในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ

ประชาชน       ในเขตเทศบาล 
๖.๔  ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

๗.  ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
จํานวน   48,๐๐๐   บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝุายเผยแพร่ฯ กองวิชาการและแผนงาน   



๖๖ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑   ประชาชนได้รับทราบจากการเปิดเผยข้อมูลในปฏิทินแล้ว   
๑๐.๒  ทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ              

การปฏิบัติงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     
๑๐.๓  เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิ

หน้าที่ของตนให้มีโอกาสกว้างขวาง  ทําให้เกิดผลในการปูองกันการทุจริตในการดําเนินกิจกรรมและ
โครงการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 
ล าดับที่  ๓.๑.๑ (3) 

๑.  ชื่อกิจกรรม  การให้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Website เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีช่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสาร  การดําเนินงานโครงการ   กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาลฯ  ที่ให้ความสะดวก  รวดเร็ว  ไม่
ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารด้วยตนเอง   ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการอํานวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  เกิดการสร้างความร่วมมือจากประชาชน  เพื่อเข้ามาตรวจสอบการทํางานของเทศบาลให้
เกิดความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล   

 
๓.  วัตถุประสงค์ 

3.1เพ่ือเป็นการสร้างช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  โครงการ  หรือประกาศ 
ต่างๆ  
 ๓. 2  เพ่ือเป็นเพิ่มช่องทางการเข้าข้อมูลข่าวสาร เป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

๓.3  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทั่วไป 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.  วิธีด าเนินการ 

   ๖.๑  แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีจะเผยแพร่ในเว็ปไซต์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเข้าระบบการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ฯ 
   ๖.๒  ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์    ผ่านทางปูายประชาสัมพันธ์  หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่
เสียงไร้สาย  ปูายไฟวิ่งดิจิตอล  ในที่ประชุมผู้นําชุมชน  หอกระจายข่าวชุมชน  
   ๖.๓  รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซต์ฯ  

๗.  ระยะเวลา 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ    

  



๖๘ 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 

  ฝุายเผยแพร่ฯ กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ประชาชนได้มีช่องทางในรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
๑๐.๒ ทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ              

การปฏิบัติงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     
๑๐.๓  เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิ

หน้าที่ของตนให้มีโอกาสกว้างขวาง  ทําให้เกิดผลในการดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า มากท่ีสุด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 
  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 

ล าดับที่  ๓.๑.2 (1) 

๑. กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 

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

โอกาสอย่างกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐเพ่ือให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงได้จัดทํากิจกรรม “การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาล” เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ 
ด้วยตนเองนอกเหนือจากกลไกควบคุมหรือตรวจสอบตามวิธีการทางการเมือง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ  
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
 ๓.๓ ให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ  
 ๓.๔ เพ่ือเป็นเพิ่มช่องทางการเข้าข้อมูลข่าวสาร เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
 ๓.๕ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ทุกข้ันตอน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึง
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว เช่น แผนงานโครงการ งบประมาณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ประกาศ
ต่างๆ คู่มือประชาชน แผนปฏิบัติการ ผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆในพ้ืนที่  

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 
๖.๑ มีสถานที่เฉพาะ สําหรับประชาชนใช้ในการค้นหาข้อมูลได้ 
๖.๒ จัดทําดัชนีของข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอให้ประชาชนเข้าใจวิธีการค้นหา 
๖.๓  กําหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๖.๔ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ/อํานวยความสะดวก 



๗๐ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝุายเผยแพร่ฯ กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ  
 ๑๐.๓  เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 
  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การ มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่  ๓.๑.๓ (1) 
 

๑.ชื่อกิจกรรม หนังสือพิมพ์เสียงเมืองบ้านไผ่ 
 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25๔0 กําหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25 ๔0 ได้
ให้ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร ” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่ง
ใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้
จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟูมภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือ
เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เห็นถึงความสําคัญของสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่จึงได้จัดหนังสือพิมพ์ เสียงเมืองไผ่  เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการกิจกรรม โครงการต่างๆ ทั้งในส่วนที่ดําเนินงานไปแล้ว และจะ
ดําเนินงานต่อไปข้างหน้า  
 
๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑. ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกพ้ืนที่ 
๓.๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด 
๓.3 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลที่ได้

ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และโครงการต่างท่ีจะดําเนินการหรืออยู่ระหว่างดําเนินการที่จะมาถึงทําให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารล่วงหน้า 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
๖.วิธีด าเนินงาน 

๖.๑ ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 
6.2 แต่งตั้งคณะทํางาน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ประจํากอง  



๗๒ 
 

๖.3 ประชุมคณะทํางานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประจํากอง เพื่อพิจารณา กลั่นกลอง  รวบรวม 
เนื้อหาข่าวที่จะเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ในแต่ละเดือน  

6.4 ติดตามประเมินผล 
 
๗.ระยะด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 จํานวน 12๐,๐๐๐.-บาท 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายเผยแพร่ฯ กองวิชาการและแผนงาน 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  เป็นการปฏิบัติราชการที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ่งชี้ถึงความโปร่งใส 
รับผิดชอบ 
 10.2  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างทั่วถึง  เทศบาลฯ ขยายขีด
ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และทุกพ้ืนที่รับผิดชอบ 

10.3 ทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส     

10.4 เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่
ของตนให้มีโอกาสกว้างขวาง  ทําให้เกิดผลในการดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า มากท่ีสุด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่  ๓.2.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดประชุมประจําเดือนองค์กรภาคประชาชน  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทาง

ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานชุมชนของตนเอง  ให้สอดคล้องและสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวมได้อย่าง
แท้จริง  จากการที่ประชาชนในชุมชนได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ร่วมกันกับเทศบาลตลอดปีที่ผ่านมา  มีทั้งผลดี
และผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ประชาชนและเทศบาลจะต้องนํามา
วิเคราะห์  ปรับปรุง  แก้ไข  โดยให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมตัดสินใจ  
แก้ปัญหา และกําหนดแนวทาง  เพื่อพัฒนาชุมชนตนเอง  ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ดังนั้น  เทศบาล เมืองบ้านไผ่   จึงได้จัดดําเนินโครงการจัดประชุมประจําเดือนองค์กรภาค
ประชาชน ขึ้น  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน  และองค์กรอื่นๆในชุมชน  ให้มีส่วนร่วม
ในการร่วมคิด  ร่วมทํา  ในการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  รวมไปถึงการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวและ
ภารกิจ  กิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั่วถึง  และเท่าเทียม เป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีคุณภาพแบบยั่งยืนสืบไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้ประชาชนทุกองค์กรในชุมชนได้แสดงศักยภาพ  ร่วมวิพากษ์  วิจารณ์  เสนอ

ความคิดเห็นแก้ไขปัญหา  ปรับปรุง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลและประชาชนได้ดําเนินการร่วมกันมา  
๒.  เพ่ือสนับสนุนเวทีให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชนให้ยั่งยืน 
๓.  เพ่ือให้องค์กรในชุมชน  รู้จักการทํางานเป็นทีม สร้างความรัก และสามัคคีภายใน

ชุมชนของตนเอง  รู้จักทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
๔.  เพ่ือหาข้อยุติ  ลดการขัดแย้ง ในการดําเนินกิจกรรมระหว่างภาครัฐ  และประชาชน 
๕.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน  และองค์กรอื่นๆในชุมชน  ให้มีส่วน

ร่วมในการร่วมคิด  ร่วมทํา  ในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมไปถึงการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  
กิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั่วถึง  และเท่าเทียม  เป็นการประหยัด  งบประมาณ  เวลา  ในการ
ประสานงานระหว่างเทศบาลและชุมชน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
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-  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี แม่บ้าน คณะกรรมการเครือข่าย  กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
อาสาสมัคร กลุ่มผู้สูงอายุ   คณะกรรมการกองทุนชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ  องค์กรชุมชนย่อย  หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  4.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ  

-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมทํา  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 ทราบถึงกําหนดการ 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 .  จัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง 

   ๕ .  ติดตามผล / ประเมินผลการประชุม 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ  
  28๐,๐๐๐  บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ   
 กองสวัสดิการสังคม  
  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.  ประชาชนทุกองค์กรในชุมชนได้แสดงศักยภาพ  ร่วมวิพากษ์  วิจารณ์  เสนอความ

คิดเห็นแก้ไขปัญหา  ปรับปรุง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลและประชาชนได้ดําเนินการร่วมกันมา 
๒.  เกิดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และกันเพื่อความเข้มแข็งของ

องค์กรในชุมชนให้ยั่งยืน 
๓.  องค์กรในชุมชน  รู้จักการทํางานเป็นทีม สร้างความรัก และสามัคคีภายในชุมชนของ

ตนเอง  รู้จักทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
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๔.  คณะกรรมการชุมชน  และองค์กรอื่นๆในชุมชน  เกิดความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด  ร่วมทํา  ในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมไปถึงการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  กิจกรรม
ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั่วถึง  และเท่าเทียม  ประหยัด  งบประมาณ  เวลา  ในการประสานงาน
ระหว่างเทศบาลและชุมชน 
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  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ล าดับที่  ๓.2.2 (1) 

1.ชื่อกิจกรรม  หน่วยทันใจ   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 52  กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์บริการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติตน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับ
บทบัญชีในหมวด การลดขั้นตอนการปฏิบัติตน การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ จึงได้คิดค้นการปฏิบัติงานการบริการเชิงรุก หน่วยทันใจ ถึงบ้านถึงใจใน
ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
อย่างแท้จริงเกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่สามารถออกไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทันที 
เมื่อมีการแจ้งของประชาชนเข้ามา  โดยไม่มีข้อยุ่งยากในการปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่สามารถออกไป
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทันที เมื่อมีการแจ้งของประชาชนเข้ามา  โดยไม่มีข้อยุ่งยากใน
การปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที กรณีไม่มีระเบียบกฎหมายบังคับให้ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๓๙  ชุมชน 

6. วิธีด าเนินการ 

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

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  9.1 สํานักปลัด  

  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   
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  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การ ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ล าดับที่  ๓.2.3 (1) 

๑.  ชื่อกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม   

  การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม  ได้จัดตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  
มีคุณภาพ  รวดเร็ว    ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และประชาชนได้รับความพึงพอใจ  ตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง โดยนายกเทศมนตรี  มีอํานาจสั่งการ  บังคับบัญชากํากับดูแลการทํางานของ
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม   ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  เพ่ือทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เสมอ
ภาค  รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับความพอใจ 
 
๓.  วัตถุประสงค์  

  ๓.๑  เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชน  ทุกเรื่องทุกระดับไม่เลือก
ปฏิบัติเรื่องท่ีร้องขอความเป็นธรรม 
  ๓.๒  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่ร้องขอความเป็นธรรมของประชาชน  
  ๓.๓  เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 
  ๓.๔  เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งในและนอกเขต
เทศบาล 
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ  

 พื้นในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.  วิธีด าเนินการ 
   ๖. ๑  จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งอยูอ่าคารสํานักงานเมืองบ้านไผ่ชั้นล่าง 
  ๖.๒  แต่งตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประจํา ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
  ๖.๓  ทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  ให้คําปรึกษา      
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน   
  ๖.๔ ประสานอําเภอบ้านไผ่  และจังหวัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร้องเรียนร้องทุกข์             
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
 



๗๙ 
 
  ๖.๕  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เสนอผู้มีอํานาจทุก
สัปดาห์โดยเสนอในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปเป็นประจํา 
  ๖.๖  รายงานผลการดําเนินงานให้ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดรับทราบ หรือตามท่ีศูนย์ฯ จังหวัด 
กําหนด 
  ๖.๗  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากอําเภอและจังหวัด  
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ    
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

            ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.  ผู้รับผิดชอบ     

 สํานักปลัดเทศบาล  

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   สามารถ นําเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม  ไปแก้ไขปัญหาและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม  ได้เป็นอย่างดีและเป็นการลดความขัดแย้งของ
ประชาชน  
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ล าดับที่  ๓.2.3 (2) 
๑. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์   

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการโดยได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายการตัดสินใจ  การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และศูนย์บริการ
ร่วมของเทศบาล  เพื่อให้บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล  ยื่นคําขออนุมัติ ขออนุญาตในเรื่อง
ที่เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและภารกิจของหน่วยงานภายนอกที่ต่อเนื่องจากภารกิจของเทศบาล และ
ตลอดจนรับเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ประชาชนในท้องถิ่นเดือดร้อนและร้องขอให้เทศบาลช่วยดําเนินการให้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือบริการประชาชนในการติดต่อ  สอบถามข้อมูล  ยื่นคําขออนุมัติ ขออนุญาตใน
เรื่องท่ีเป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและภารกิจของหน่วยงานภายนอกที่ต่อเนื่องจากภารกิจของเทศบาล  
 ๓.๒ เพ่ือเป็นศูนย์บริการร่วม และให้คําปรึกษารับคําร้องเรียน 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 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่   

๖.วิธีด าเนินการ 
๖.๑ มีแผนผังการให้บริการประชาชน 
๖.๒ จัดทําคู่มือบริการประชาชน 
๖.๓ มีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ  ช่วงพักกลางวัน 
๖.๔ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ/อํานวยความสะดวก 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ   



๘๑ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ประชาชนได้รับทราบได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ  
 ๑๐.๓  เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ 
 ๑๐.๔ เกิดความคุ้มค่าในภารกิจของเทศบาล  
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  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 
ล าดับที่  ๓.3.1 (1) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที๑่๒)  พ.ศ.๒๕๔๖  
กําหนดให้เทศบาลต้องจัดทําแผนพัฒนา  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 18  กําหนดให้ท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีและทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี และข้อ 6  การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25 61-2564)  และอาจทบทวนจาก
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.25 61-2564) โดยกําหนดรายละเอียด  เปูาหมาย  หรือจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการใหม่และเพ่ิมเติมโครงการ  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการร่วมคิด ร่วมทํา ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการ การเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่   
จะมีผลให้การด าเนินการต่างๆ  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีความเป็นธรรม  ลด
การทุจริต  และความขัดแย้งในการท างาน  สําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
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  ร่วมทํา  ร่วมแก้ไข
ปัญหาร่วมพัฒนา  โดยจัดให้มีการประชาคมเมืองบ้านไผ ่
 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เสนอข้อ
ร้องเรียน และเสนอความต้องการต่อเทศบาล 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

-ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ สมาคมเป็นต้น 



๘๓ 
 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ ่
  6.2 สรุปประเด็นความสําคัญของปัญหา  ความต้องการ  จากการประชุมประชาคมเมือง  
เพ่ือให้เทศบาลนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  150,000บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  -กองวิชาการและแผนงาน  ฝุายแผนงานและงบประมาณ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ สมาคม 

         เป็นตน้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมตรวจสอบการดําเนินงาน 
         ของเทศบาล 

  ๑๐. 2 การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสปูองกันการทุจริต 
๑๐.3 การดําเนินโครงการไม่ถูกร้องเรียนจากประชาชน 
๑๐.4 ไม่มีข้อทักท้วงจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๐.5 ไม่ถูกชี้มูลความผิดจากสํานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 
  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

ล าดับที่  ๓.3.2 (1) 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
         ตามทีเ่ทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไดต้ราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อจ่ายเป็นค่าท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง หรือวัสดุครุภัณฑ์ ต่างๆ และได้มีการจัดหาหรือจัดซื้อตามเทศบัญญัติตามระเบียบกฎหมาย
ของทางราชการ เพื่อเป็นการ แสดงเจตจํานงอันดีต่อประชาชน ตลอดจนองค์กรตรวจสอบภาครัฐต่างๆ 
สามารถเข้าตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลได้อย่างเปิดเผย 

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

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้นําชุมชน/ตัวแทนชุมชน และประชาชน ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่างๆได้อย่างสะดวกและเปิดเผย 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

6.วิธีด าเนินการ 
ตามท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ออกชุมชนตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ให้ตรวจสอบดูว่าชุมชน

นั้นๆ มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในพ้ืนที่นั้นๆ ตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณหรือไม่ หากพบว่ามีให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งร่วมแสดงความเห็นในวิธีและแนวทางดําเนินการ ก่อน
ดําเนินการหาผู้รับจ้าง เพื่อหาแนวทางให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อทาง
ราชการและประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 

6.1.ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของเทศบาลให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างทุกๆ โครงการ 

6.2.ออกแบบสอบถามให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นในงานโครงการต่างๆตามท่ีได้รับอนุมัติใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

6.3.เมื่อดําเนินการโครงการแล้วเสร็จให้ประชนชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการ
นั้นๆ 



๘๕ 
 

6.4.มีหนังสือแจ้งให้ชุมชนร่วมตรวจสอบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง งานพัสดุ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 วัดความสําเร็จจากแบบสํารวจความพึงพอใจเมื่อโครงการดําเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 
  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ล าดับที่  ๓.3.3 (1) 

๑. ชื่อกิจกรรม การแต่งตั้งประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาของเทศบาล 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 28 ซึ่งได้มีการกําหนดกําหนดสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ ของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของเทศบาล  ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะมีประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การร่วมค้นหาปัญหา  ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมดําเนินการ  ร่วมติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของเทศบาล นั้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทําร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา  ร่วม
ติดตามและประเมินผลการทํางานของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เสนอข้อร้องเรียน 
และเสนอความต้องการต่อเทศบาล 
  3.3 เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 28 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย  
4.1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่งตั้งผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ี

ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
4.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่งตั้งผู้แทน

ประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
4.3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่งตั้ง

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

-เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

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

 



๘๗ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  -กองวิชาการและแผนงาน  ฝุายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วม
ติดตาม และประเมินผลการทํางานของเทศบาล 
  10.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เสนอข้อร้องเรียน 
และเสนอความต้องการต่อเทศบาล 
  10.3 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 
ล าดับที่  ๓.3.3 (2) 

 

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
  
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 

 ภายใต้กรอบแนวคิด การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเหมาะสม   ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะของชุมชนภายในเขตเทศบาล เป็นกิจการในหน้าที่ที่ต้องดําเนินการ 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 

 สนับสนุนการดําเนินโครงการฯ  ของชุมชนโดยสมัครใจ   
 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

  เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่    

 

4. วิธีด าเนินการ 

1. จัดประชุมปรึกษาหารือ  ทบทวนแนวทางการดําเนินการให้ประชาชนในชุมชนรับทราบใน
หลักการ 

2.  พิจารณาจัดตั้งอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

3.  เสนอโครงการฯ   เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน  จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
4.  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
5. ดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนและส่งเงินให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่         

ทุกวันที่ 25  ของเดือน 



๘๙ 
 

 
6. ดูแลรักษาความสะอาดถนน  ตามเส้นทางที่กําหนด 
7. นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการในการประชุมประจําเดือนของชุมชน 
8. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานสนับสนุนเป็นประจําทุกเดือน 
9. สรุปและประเมินผลโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

11. งบประมาณด าเนินการ 

  เงินอุดหนุน จํานวน  ๔38,๐๐๐ บาท 
 

12. ผู้รับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข   
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  

  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่  4.1.1 (1) 

๑. ชื่อกิจกรรม การตรวจสอบภายใน 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญ  ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ 
และกฎหมายที่กําหนดโดยฝุายผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกําหนดให้
มี  ลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับ
มีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทําให้การปฏิบัติงาน ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๓. วัตถุประสงค ์

   การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ถึงเปูาหมายที่วางไว้
และปรับปรุงปะสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมและการกํากับดูแล 
  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร รวบถึงสนับสนุนให้การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับตรวจ ดังนี้ 
    (1)  สํานักปลัด 
    (๒)  กองวิชาการและแผนงาน  
    (๓)  กองคลัง 
    (๔)  กองช่าง 
    (๕)กองการศึกษา 
    (๖)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    (๗)  กองสวัสดิการสังคม  
    (๘)  สถานธนานุบาล  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๖.  วิธีด าเนินการ 

  เมื่อมีกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน แล้วดําเนินการตรวจสอบภายใน แล้วรายงานผล
กาตรวจสอบ พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อหน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗.  ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ  2559-2561 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

๑๐.  ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑  การบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงที่มีวินัย เพ่ือให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒  การควบคุม กระทําได้โดยการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพการควบคุม 
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๐.๓  การกํากับดูแล การให้ความม่ันใจว่า บุคลากรของหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ รักษาไว้ซึ่งคุณค่าหรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๑๐. 4 รายงานผลต่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าราชการจังหวัดตามกําหนด 
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  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่  4.1.2 (1) 

๑. ชื่อกิจกรรม การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

๒.หลักการและเหตุผล  

 ระบบควบคุมภายใน เป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้หน่วยงาน
บรรลุผลสําเร็จตามที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
แล้ว  ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย และสามารถปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง 

๓.วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ได้แก่การปฏิบัติงานและ

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สินการปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วยงาน 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting 
Objectives)ได้แก่การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้และทันเวลา 
  ๓.๓ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  (Compliance 
Objectives) ได้แก่การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของหน่วยงานรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กําหนดขึ้น 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน 7 กอง    ได้แก่   

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

 
๕.พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
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๖.วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  

๖.๒ผู้บริหารได้แจ้งให้ทุกกองจัดวางระบบควบคุมภายในของกอง 
  ๖.๓กองมีคําสั่งแบ่งงานภายในของกอง  
  ๖.๔กองได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกอง  
  ๖.๕ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯกําหนด 

๖.๖วิเคราะห์ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดประกอบด้วย๕องค์ประกอบหลักคือ    

    ๖.๖ .๑สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ๖.๖ .๒การประเมินความเสี่ยง 
    ๖.๖ .๓กิจกรรมการควบคุม 
    ๖.๖ .๔สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๖.๖ .๕การติดตามประเมินผล 
   ๖.๗. รายงานผลให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบตามระเบียบที่กําหนด  
  ๖.๘.นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับระบบควบคุมภายในของเทศบาล 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ    
กองวิชาการและแผนงาน 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเทศบาลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาดความ
เสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน 
  ๑๐.๒  การดําเนินงานระบบควบคุมภายใน ถูกต้องตามระเบียบ และไม่มีการทักท้วงจาก
หน่วยงานควบคุม 
  ๑๐. 3 รายงานผลต่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าราชการจังหวัดตามกําหนด 
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  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตาม ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 
ล าดับที่  4.2.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นําผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคล
ต่อสาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
 
 



๙๖ 
 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-  
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
ล าดับที่  4.2.2 (1) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี  วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง  ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการทํางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กร  ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาล เมืองบ้านไผ่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน  ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  เพ่ือให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  
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  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลังเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
ล าดับที่  4.2.3 (1) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดําเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
สําคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาล 
 2.เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน  
 3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และ
ที่เทศบาล 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับ
พัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญทุกข้ันตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บ
ไซด์ และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อ
จัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 
  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที่  4.3.1 (1) 

๑.ชื่อโครงการ กฎหมายควรรู้ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุให้มีการป้องกันและปราบปราม    

การทุจริต  คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ข้อ  ๑๐  ระบุให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการทุจริต 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  ป้องกันการทุจริต เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๔.  เพ่ือให้ภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตส านึก  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  ตระหนัก 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม  และไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

๕.  เพ่ือให้การด าเนินโครงการภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ป้องกันการทุจริต 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอ าเภอบ้านไผ่    



๑๐๑ 
 

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

บ้านไผ่   

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  

 ๒.  เชิญวิทยากรจาก ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดขอนแก่น  

๓.  หนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบ้านไผ่เข้ารับการอบรมและสัมมนา  

๔.  ประสานการปฏิบัติการด าเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการ 

๕.  รับสมัครแนวร่วม/เครือข่ายการป้องกัน/ต่อต้าน/เฝ้าระวังการทุจริต และจัดท าทะเบียน 

๖.  ประสานการด าเนินงานเครือข่ายและติดตามผลการด าเนินงาน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 (ใช้งบประมาณในจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับมิติที่ ๑ ภารกิจที่ ๑.๑)  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เรียกว่ามี

ประโยชน์ทับซ้อน   หรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต  บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดีต่อส่วนรวม  ผู้น าชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรมห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป  มีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการทุจริต   

 
 



๑๐๒ 
 
  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

  
ล าดับที่  4.3.2 (1) 

๑. ชื่อกิจกรรม การแต่งตั้งสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ 28 ซึ่งได้มีการกําหนดสัดส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 2 คน เข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น  
 
๓. วัตถุประสงค์ 

  3.1เพ่ือเป็นการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการดําเนินงาน   

  3.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับควบคุมการดําเนินงาน  เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค  
  3.3 เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 28 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

-การแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

-เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกตัวแทนจํานวนสามคน ในคราวที่มีการเปิดประชุมสภา 
  6.2  ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  6.3 ดําเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดไว้ 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
 



๑๐๓ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน  ฝุายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 เป็นการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานฝุายบริหาร  และเพ่ือลดปัญหาที่
เกิดข้ึนในระหว่างการดําเนินงาน   

  10.2  เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับควบคุมการดําเนินงานของฝุายบริหาร  และเพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค  
  10.3  เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 
ล าดับที่  4.3.2 (2) 

๑. ชื่อกิจกรรม “การเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของเทศบาล” 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆของเทศบาล เพ่ือตรวจสอบการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการ 
และการใช้งบประมาณ ให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ในการตรวจสอบการท างานของ

ฝ่ายบริหาร 

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 พ.ศ. 2562– 2564 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 ส านัก/กอง/ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 สมาชิกาภาเทศบาล ได้เข้ามาร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ก่อให้เกิด

การท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

  

 



๑๐๕ 
 
  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้าน การทุจริต  
  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
ล าดับที่  4.4.1 (1) 

๑. ชื่อกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการปูองกัน/เฝูาระวังการ
ทุจริต 
 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตในพื้นที่เทศบาลร่วมกับประชาชน
อันจะนําไปสู่การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกันเพ่ือการปูองกันการทุจริตที่ยั่งยืน 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตในพื้นที่ ร่วมกันกับภาค
ประชาชน  
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนร่วมตรวจสอบปูองกันเหตุอันจะนําไปสู่การทุจริตหรือแจ้งเหตุการณ์ทุจริตให้เทศบาล
ทราบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  จัดทําปูายประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริต 
 ๒.  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้นําชุมชนทั้ง 39  ชุมชน  ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน 

๓.  รับแจ้งเหตุ/ตรวจสอบดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองวิชาการและแผนงาน    



๑๐๖ 
 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นการสอดส่องช่วยเหลือ
เทศบาลอีกทางหนึ่ง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่  4.4.2 (1) 

๑. ชื่อกิจกรรม เข้าร่วมเป็นเครือข่าย (MOU) การปูองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

  นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ข้อ  ๙  ระบุว่า  ให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน  โดยให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม และนโยบายรัฐบาล  ข้อ ๑๐  ระบุว่า  ให้มีการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปูองกันการทุจริตการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการประสานความร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งได้กําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องไว้คือวิสัยทัศน์ 
“สังคมไทย  มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล” 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตชาติ  
  ๒. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  เกิด
จิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
      ๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการในการปูองกันการทุจริต และ
ประสานความร่วมมือในอนาคต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้น าชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรม ห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชน ในเขตอ าเภอบ้านไผ่   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๖. วิธีด าเนินการ 

  ทําบันทึกข้อตกลง ( MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลกับผู้นําชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุ่มกิจกรรม 
ห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชน ในเขตอําเภอบ้านไผ่ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 



๑๐๘ 
 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองวิชาการและแผนงาน    

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการปูองกันการทุจริตที่เข็มแข็ง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานร่วมกันตามข้อตกลง (MOU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ค าสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่  1069/๒๕60 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  ๒๕60 

 

 

 

 

 


