
 
 

 

                    

ประกาศเทศบาลตําบลบานหมอ 

เรื่อง   ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ของเทศบาลตําบลบานหมอ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ******************************* 

ดวยเทศบาลตําบลบานหมอ ไดจัดใหมีแผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทจุริต

ภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัยใหเจาหนาที่ของ                

เทศบาลตําบลบานหมอใหสอดคลองและเปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบภายในเทศบาลตําบลบานหมอ  

  เพื่อใหการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐดังกลาวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้เปนการบูรณาการทํางาน พฒันากลไกการทํางาน สามารถใหบริการและตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนหรือผูบริการไดถูกตองและเปนธรรม  เทศบาลตําบลบานหมอ จึงขอประกาศใช

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่   ๙  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

            (นายสุทธิชัย  วงษไพร) 

                        นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

 

 



 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ 

เทศบาลตําบลบานหมอ   

อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบรุ ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัตกิารปองกันและ 

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

เทศบาลตําบลบานหมอ 

 

 



 

 

คํานํา 

 

  

เทศบาลตําบลบานหมอ ไดจัดใหมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐใน

ระดับหนวยงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัยใหเจาหนาที่ของเทศบาล

ตําบลบานหมอใหสอดคลองและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อปองกันและปราบปรามการทจุริต

ประพฤติมิชอบภายในเทศบาลตําบลบานหมอ  

  เพื่อใหการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐดังกลาวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้เปนการบูรณาการทํางาน พฒันากลไกการทํางาน สามารถใหบริการและตอบสนอง      

ตอความตองการของประชาชนหรือผูบริการไดถูกตองและเปนธรรม  เทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

 

 

 

 

 

    คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

    เทศบาลตําบลบานหมอ   

    พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หนา 

 

หลักการและเหตุผล            ๑ 

วัตถุประสงค             ๓ 

กรอบแนวคิดในการดําเนินการ           ๔ 

วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานหมอ          ๔ 

พันธกิจของเทศบาลตําบลบานหมอ          ๔ 

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตของเทศบาลตําบลบานหมอ     ๕ 

- ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และมาตรการ     ๗ 

- ตารางที่ ๒ โครงการ/กจิกรรม และงบประมาณ        ๑๓ 

- ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทจุริตเนนการปรับเปลี่ยน   

ฐานความคิดของบุคลากรในหนวยงานในการรักษาประโยชนสาธารณะ      

- ยุทธศาสตรที่ ๒ บูรณาการการทํางานของหนวยงานในสังกัดในการตอตาน 

การทจุริตและพฒันาเครือขายในหนวยงาน          

- ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาความรวมมือกบัองคกรตอตานการทุจริต      

- ยุทธศาสตรที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปราม 

การทจุริต 

- ยุทธศาสตรที่ ๕ เสรมิสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกบับุคลากร 

ในหนวยงาน           

- ขอมูลเบื้องตนของเทศบาลตําบลบานหมอ        ๑๗ 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

***************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-

๒๕๖๐)คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทจุริต

ประพฤติมิชอบ   ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนด

มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของ

รัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน และสงเสริมการมสีวนรวมจากทุกภาคสวนในการ

ตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมใิหเกิดการทจุริตประพฤติมิชอบได ประกอบกบันโยบายของ พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๗  ไดกําหนดใหมีการบรหิารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑: ปลูกและปลุกจิตสาํนําการตอตานการทุจริตเนนการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

วัตถุประสงค     

๑. ปรับฐานความคิดของคนไทยโดยเฉพาะกลุมผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่รัฐ

ใหเห็นแกประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน โดยสงเสริมการเรียนรูตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และวินัยแกทุกภาคสวน ทุกเพศทุกวัย และทกุกลุมอาชีพ 

๒. ใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูกฝงจิตสาํนึกและคานิยมที่ดีในการตอตาน

การทจุริต ใหแกเด็ก เยาวชน เจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อนําไปสูการปฏิรปูการเมอืง

และสงัคมใหเอื้อตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  แนวทางและมาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. สงเสรมิการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒. สงเสรมิการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวนและกํากับดูแล

การประพฤติใหเปนตามหลักประมวลจริยธรรม 

  ๓. การใชการศึกษาและศาสนาเปนเครือ่งมอืในการปลกู-ปลกุและปรับเปลี่ยนฐานความคิด 

  ๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาที่ของรัฐและขาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 



๒ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนา

เครือขายในประเทศ 

วัตถุประสงค     

๑. การประสานการทํางานและการบรหิารการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวางองคกรหลัก

ที่มีความรวมมอืกับเครือขายทกุภาคสวน 

๒. เสรมิสรางกระบวนการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล โดย

รวมมือกบัภาคีตาง ๆ ทั้งภายในและระหวางประเทศ เพือ่ใหมีหนาที่ทํางานรวมกันในการควบคุมถวงดุลอํานาจ 

ตรวจสอบการทํางาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางโปรงใส 

๓. เสรมิสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน เพือ่ขจัดการ

ผูกขาดและการแทรกแซงจากธุรกิจการเมือง 

๔. เสรมิสรางใหเครือขายภาคประชาสงัคมและประชาชนมีความเขมแข็ง โดยการสนับสนุน

ดานทรัพยากรและการสรางขวัญกําลงัใจเพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพของเครือขายสําหรบัเปนแนวรวมในการ

แจงเบาะแสและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

๕. จัดใหมีศูนยกลางในการเกบ็รวบรวมสังเคราะหและเผยแพรขอมลูแบบบรูณาการ 

๖. เพื่อปรับปรงุกฎหมายใหเกิดผลบงัคับใชในทางปฏิบัติ ทั้งกฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัอํานาจ

หนาที่ของบุคลากรและบทบาทขององคกร และปรับปรงุกฎหมายทีเ่อื้อตอการทจุริตเพื่อปดชองโหว รวมทั้งมี

การกําหนดมาตรการลงโทษผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม 

  แนวทางและมาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. ประสานการทํางานและการบรหิาร และบรูณาการระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

  ๒. สรางความเขมแข็งการบรูณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสัมคมและประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ๓. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 

  ๔. ปรับปรงุกฎหมาย กฎระเบียบและการบงัคับใชกฎหมาย รวมถึงการพฒันาระเบียบ

หลักเกณฑขอบังคับในแตละหนวยงานหลักในการตอตานการทุจริตใหสอดคลองกัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวาง

ประเทศ 

วัตถุประสงค     

๑. เพื่อเสรมิสรางกระบวนการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล 

๒. เพื่อปรับปรงุกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสญัญาตาง ๆ 

  แนวทางและมาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทจุริตและองคกรเอกชนในระดับ

นานาชาติ 

  ๒. ปรับปรงุและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกบัอนุสัญญาระหวางประเทศ 

  ๓. สรางความรวมมือโดยการเขารวมปฏิญญาและการทําบันทึกความเขาใจระหวางประเทศ 



๓ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

วัตถุประสงค     

๑. การพัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมอืในการปองกันและตอตานการทจุริต พัฒนาระบบ

คุมครองพยาน(Whistleblower Protection) ใหเขมแข็ง 

๒. สรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจ 

๓ สงเสรมิการศึกษาวิจัยเพื่อใหมีการนําองคความรู (Knowledge Body) ที่ไดไปใชประโยชน

ในการสรางนวัตกรรมสําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  แนวทางและมาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. บรรจุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริตเปนนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาล 

  ๒. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันามาตรการและเครื่องมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

  ๓. สรางเสริมระบบแจงเบาะแสและการคุมครองพยาน การเสรมิสรางศักยภาพและการมสีวน

รวมในการแกไขปญหาการทจุริตใหกับภาคีเครือขาย ภาคประชาสังคมและประชาชนเพือ่ใหเกิดความเช่ือมั่น 

  ๕. เสรมิสรางระบบรับเรื่องรองเรียนใหกบัองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ตอตานการทจุริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาค

สวน 

วัตถุประสงค     

๑. จัดใหมีการเก็บรวบรวม สงัเคราะหและเผยแพรขอมลูดวยการจัดต้ังศูนยกลางของแตละ

หนวยงาน 

๒. สรางเสริมการจัดการองคความรู (Knowledge Management) และการถายทอดใหกบั

บุคลากรในองคกร 

๓. เสรมิสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะ (ความรู ทักษะและทัศนคติ) ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

  แนวทางและมาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. สรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวินัยและการพฒันา 

  ๒. พัฒนาระบบการจัดการองคความรู 

  ๓. สรางบุคลากรเช่ืยวชาญเฉพาะสาขาสําหรบัตรวจสอบและปราบปรามการทจุริตรายสาขา 

  ๕. จัดต้ังศูนยการเรียนรูการปองกันและปราบปรามการทจุรติ 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสรมิการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การใช 

และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมใหกบับุคลากรและกํากบัดูแลการประพฤติใหเปนไปตามหลัก

ประมวลจริยธรรม  ดูแลคุณภาพชีวิต ขวัญกําลังใจ และรายไดของเจาหนาที่ในหนวยงาน 



  ๔ 

๒. เพื่อสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือระหวางบุคลากรและหนวยงานในสังกัด 

ในการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ 

    ๓. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทจุริตในการ

ติดตาม ตรวจสอบ การทจุริตหรอืประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๔. เสรมิสรางและพฒันามาตรการและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ๕. เพื่อพฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

๓. กรอบแนวคิดในการดําเนินการ 
  กรอบแนวคิดในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตของ      

เทศบาลตําบลบานหมอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มาจาก 

  ๓.๑ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-

๒๕๖๐) 

  ๓.๒ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๓.๓ ความเสี่ยงตาง ๆ ทีอ่าจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

  ๓.๔ ขอมูลที่ไดรบัจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

  ๓.๕ วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทจุริต การปฏิบติั/ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย 

มิชอบของโครงการตามขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 

 

๔. วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานหมอ 
  “สิ่งแวดลอมดี  เยาวชนเดน  เนนคุณภาพชีวิต” 

 

๕. พันธกิจของเทศบาลตําบลบานหมอ 
“ในอีก ๕-๑๐ ป ขางหนา เทศบาลตําบลบานหมอจะเปนเมอืงที่นาอยู มีภูมิทัศนสวยงาม 

สะอาด ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดดี กาวไกลดานการศึกษา บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน 

และเพียงพอตอความตองการของประชาชน การเมอืง การบรหิารโปรงใส ตรวจสอบได” 

 

 

 

 

 



๕ 

๖. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอ   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
  เทศบาลตําบลบานหมอ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

เทศบาลตําบลบานหมอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไดวางมาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

ประกอบดวยกจิกรรม/โครงการ ใหมีความสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทจุริตภาครัฐ ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

   

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ

บุคลากรในหนวยงานในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

                  แนวทาง/มาตรการการดําเนินงาน  

        ๑. สงเสรมิการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

     ๑.๑ สงเสรมิการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกบัการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๑.๒ จัดกิจกรรมเสรมิสรางจิตสํานึกตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

       ๒. สงเสรมิการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมใหกับบุคลากรและกํากบัดูแล

การประพฤติใหเปนไปตามหลักประมวลจริยธรรม 

     ๒.๑ สงเสรมิใหพนักงานของเทศบาลตําบลบานหมอมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

     ๒.๒ สงเสรมิใหพนักงานของเทศบาลตําบลบานหมอไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรม 

         ๓.  การใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูก-ปลุก และปรบัเปลี่ยนฐานความคิด 

     ๓.๑ จัดอบรมบุคลากรของเทศบาลดานคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ปลูกฝงคานิยมที่ดีใน

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎกติกา และหลักนิติธรรม 

  ๔. ดูแลคุณภาพชีวิต ขวัญกําลังใจ และรายไดของเจาหนาทีใ่นหนวยงาน 

     ๔.๑ การคัดเลือกบุคคลดีเดนของเทศบาลตําบลบานหมอในดานคุณธรรม จริยธรรม และ

วินัย 

     ๔.๑ สงเสรมิสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการการทํางานของหนวยงานในสังกัดในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขาย         

ในหนวยงาน 

แนวทาง/มาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. สรางความเขมแข็งการบรูณาการความรวมมือระหวางบคุลากรและหนวยงานในสังกัดใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

     ๑.๑ จัดใหมีการแจกคูมือการตรวจการจางและการควบคุมงานแกคณะกรรมการตรวจการ

จางและผูควบคุมงานในทุกโครงการ 



๖ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทจุริต ในการติดตาม ตรวจสอบ 

การทจุริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

     ๑.๑ จัดทํามาตรฐานความโปรงใส ๔ มิติ ๑๓ ตัวช้ีวัด ของสํานักงาน ก.พ. 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. พัฒนามาตรการและเครื่องมอืในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

     ๑.๑ ประเมินผลมาตรฐานความโปรงใสของเทศบาล 

  ๒. สรางเสริมระบบรับเรื่องรองเรียนใหมีมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง ถูกตอง รวดเร็ว รวมถึง

สงเสริมการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

     ๒.๑ พัฒนาระบบการตอบสนองเรื่องรองเรียนแกผูรองเรยีนใหเปนไปตามมาตรฐานภายใน 

๑๕ วัน 

     ๒.๒ ประชาสัมพันธชองทางในการรับแจงขอมลูหรือเบาะแสหรือการรองเรียนแก

ผูใชบริการ เชน ทางแผนพับ, เสียงตามสาย ,เว็บไซด หรอือืน่ ๆ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสรมิสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

แนวทาง/มาตรการการดําเนินงาน 

  ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

     ๑.๑ จัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน ดานคุณธรรมจริยธรรม 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

     ๑.๒ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมลูขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทจุริตภาครัฐของบุคลากรในหนวยงาน 



แผนปฏิบตักิารปองกันและปราบปรามการทุจรติของ 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุร ี

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตารางท่ี ๑  ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการ 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
๒๕๖๐ 

๑. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตาน

การทุจริตเนนการปรับเปล่ียนฐาน

ความคิดของบุคลากรในหนวยงานใน

การรักษาประโยชนสาธารณะ 

 

๑.ใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละจํานวนบุคลากรที่ผาน 

การฝกอบรมหรือประชุมในเรื่อง

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ ๘๐ สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.เพื่อสงเสริมการเรียนรูตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงวินัยใหกับ

บุคลากรทุกคน และปฏิบัติหนาที่โดย 

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

รอยละของความสําเร็จของ

บุคลากรที่รับทราบหลักประมวล

จริยธรรม และยึดถือปฏิบัติตาม 

รอยละ ๘๐ สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวล

จริยธรรมใหกับบุคลากร และกํากับดูแลการ

ประพฤติใหเปนไปตามหลักประมวลจริยธรรม 

๓.ยกระดับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ 

และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาที่ 

รอยละความพึงพอใจของ

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนําไปสู

ความเส่ียงในการทําทุจริตที่

ลดลง 

รอยละ ๗๐ ดูแลคุณภาพชีวิต ขวัญ กําลังใจ และรายไดของ

เจาหนาที่ในหนวยงาน 

 

 

 

 

๗ 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
๒๕๖๐ 

๒. บูรณาการการทํางานของหนวยงาน

ในสังกัดในการตอตานการทุจริตและ

พัฒนาเครือขายในหนวยงาน 

 

๑. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการ

ตอตานการทุจริต การรับสินบน และ

กระบวนการทํางานในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเสริมสราง

ภาคีเครือขายใหมีความเขมแข็งเปนแนว

รวมในการแจงเบาะแสและตรวจสอบ

การดําเนินงานของเทศบาล 

รอยละที่ลดลงของเรื่องรองเรียน

เรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบของเจาหนาที่ของเทศบาล 

รอยละ ๕๐ สรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือ

ระหวางบุคลากรและหนวยงานในสังกัดในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

๓. พัฒนาความรวมมือกับองคกร

ตอตานการทุจริต 

๑. เพื่อเสริมสรางกระบวนการทํางานใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และลดความเส่ียงที่อาจจะทําใหเกิดการ

ทุจริตขึ้นได 

รอยละความสําเร็จในการ

ประสานความรวมมือและ

ดําเนินงานตามแผนของ

โครงการกับองคกรตอตานการ

ทุจริต 

รอยละ ๖๐ ประสานความรวมมือกับหนวย/องคกรตอตานการ

ทุจริตในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๔. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

๑. เพื่อพัฒนาระบบบริหารและ

เครื่องมือในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตใหเขมแข็งสามารถดําเนินการ

ไดจริง 

รอยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงานสรางมาตรฐานความ

โปรงใสและตรวจสอบได 

รอยละ ๗๐ พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

๒. เพื่อใหการตอบสนองขอรองเรียน

เปนไปตามมาตรฐาน(ภายใน ๑๕ วัน) 

และใหประชาชนผูใชบริการไดรับทราบ

วิธีการเขาถึงขอมูลขาวสารและชองทาง

การรองเรียนเก่ียวกับเทศบาลไดโดยงาย 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบการตอบสนองเรื่อง

รองเรียนแกผูรองเรียนใหเปนไป

ตามมาตรฐาน (ภายใน ๑๕ วัน) 

และรอยละความพึงพอใจของ

ประชาชนผูใชบริการที่มีตอการ

ประชาสัมพันธชองทางการ

รองเรียนและการใหบริการศูนย 

รอยละ ๘๐ สรางเสริมระบบรับเรื่องรองเรียนใหมีมาตรฐาน    

มีความเที่ยงตรง ถูกตอง รวดเร็ว รวมถึงสงเสริม

การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑ 



 

๑๒ 

 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
๒๕๖๐ 

๕. เสริมสรางองคความรูดานการ

ตอตานทุจริตใหกับบุคลากรใน

หนวยงาน 

 

๑. เพื่อใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตไดรับ

การพัฒนาความรูและความสามารถใน

การดําเนินการ 

รอยละของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ

กับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตที่ผานการพัฒนา

ศักยภาพ 

รอยละ ๗๐ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของ

เจาหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

ตารางท่ี ๒  โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากรในหนวยงานในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนนุ 
ยุทธศาสตร/หนวยงาน 

เปาหมาย งบประมาณ 

๑. สงเสริมการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ ป - 

 

ทุกหนวยงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกตอ

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

ครั้ง/ป ๒ ครั้ง/ ป - ทุกหนวยงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

๒. สงเสริมการใชและกําหนด

บทลงโทษในประมวลจริยธรรม

ใหกับบุคลากร และกํากับดูแลการ

ประพฤติใหเปนไปตามหลัก

ประมวลจริยธรรม 

-จัดทําประมวลจริยธรรม 

-แจงในที่ประชุมเพื่อควบคุม 

กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การ

ประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรให

เปนไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม 

ครั้ง/ป ๒ ครั้ง/ป - ทุกหนวยงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

๓. การใชการศึกษาศาสนาเปน

เครื่องมือในการปลูก-ปลุก และ

ปรับเปล่ียนฐานความคิด 

จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล

ดานคุณธรรมและจริยธรรม ใน

โครงการพัฒนาบุคลากร 

ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป ๕๐๐,๐๐๐ บาท สํานักปลัดฯ 

ทต.บานหมอ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

๔.ดูแลคุณภาพชีวิต ขวัญ กําลังใจ 

และรายไดของเจาหนาที่ใน

หนวยงาน 

จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเดน

ในดานคุณธรรม จริยธรรม และ

วินัย 

ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป - สํานักปลัดฯ 

ทต.บานหมอ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการ

ตรวจสุขภาพประจําป 

ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป - ทุกหนวยงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 



 

๑๔ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  บูรณาการการทํางานของหนวยงานในสังกัดในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขายในหนวยงาน 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนนุ 
ยุทธศาสตร/หนวยงาน 

เปาหมาย งบประมาณ 

๑. สรางความเขมแข็งการบูรณา

การรวมมือระหวางบุคลากรและ

หนวยงานในสังกัดในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

จัดใหมีการแจกคูมือการตรวจการ

จางและการควบคุมงานแก

คณะกรรมการตรวจการจางและ 

ผูควบคุมงานในทุกโครงการ 

เลม/คน ๑ เลม/คน - กองคลัง ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริต 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนนุ 
ยุทธศาสตร/หนวยงาน 

เปาหมาย งบประมาณ 

๑.ประสานความรวมมือกับ

หนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริต

ในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

จัดทํามาตรฐานความโปรงใส ๔ 

มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด ของสํานักงาน 

ก.พ. 

หนวยงาน ภายในเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- ทุกกอง ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

 

๑๕ 



ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนนุ 
ยุทธศาสตร/หนวยงาน 

เปาหมาย งบประมาณ 

๑. พัฒนามาตรการและเครื่องมือใน

การปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

ประเมินผลมาตรฐานความโปรงใส

ของเทศบาล 

 

 

หนวยงาน 

 

 

ภายในเดือน

กันยายน  

๒๕๖๐ 

- 

 

 

สํานักปลัดฯ 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

 

๒. สรางเสริมระบบรับเรื่อง

รองเรียนใหมีมาตรฐาน มีความ

เที่ยงตรง ถูกตอง รวดเร็ว รวมถึง

สงเสริมการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ 

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ 

พัฒนาระบบการตอบสนองเรื่อง

รองเรียนแกผูรองเรียนใหเปนไป

ตามมาตรฐานภายใน ๑๕ วัน 

จํานวนเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน/

เรื่อง 

 ทุกหนวยงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

 

ประชาสัมพันธชองทางในการรับ

แจงขอมูลหรือเบาะแสหรือการ

รองเรียนแกผูใชบริการ เชน ทาง

แผนพับ,เสียงตามสาย,เว็บไซด 

หรืออ่ืน ๆ 

ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสรมิสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนนุ 
ยุทธศาสตร/หนวยงาน 

เปาหมาย งบประมาณ 

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีด

ความสามารถเจาหนาที่ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

จัดสงเจาหนาที่เขารับการ

ฝกอบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม การ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ครั้ง/คน/ป 

 

๑ ครั้ง/คน/ป - 

 

 

ทุกหนวยงาน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

 

 จัดใหมีการแลกเปล่ียนความรู 

และขอมูลขาวสารดานคุณธรรม 

จริยธรรม การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

บุคลากรในหนวยงาน 

ครั้ง/ป ๒ ครั้ง/ป - ทุกหนวยงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ

บุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 

 

 

 

(ลงช่ือ) 

          (นายสุทธิชัย   วงษไพร) 

                      นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

                           ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ 

                ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙



 

ขอมูลเบ้ืองตนของเทศบาลตําบลบานหมอ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

************************* 

๑. ขอมูลเบ้ืองตนของเทศบาลตําบลบานหมอ 

 ๑.๑ ขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ี 

 ๑.๒  ท่ีต้ัง  อาณาเขต  สภาพพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

   ๑.๒.๑  ท่ีต้ัง  

  เทศบาลตําบลบานหมอ ต้ังอยูในเขตอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ไดรับการยกฐานะ

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่ไดประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา  เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๒  มีผลทําใหเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล

บานหมอ  เปนเทศบาลตําบลบานหมอ  เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

   ๑.๒.๒ เน้ือท่ี  

เทศบาลตําบลบานหมอมเีน้ือที่ ๙๓๗.๕๐ ไร หรือ ๑.๕ ตารางกิโลเมตร มีลกัษณะพื้นที่รปู

สี่เหลี่ยมผืนผา ยาวขนานไปกับรางรถไฟทัง้สองฝง 

๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ   

เทศบาลตําบลบานหมอ พื้นทีส่วนใหญเปนที่ราบลุมครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานหมอ ๗ 

หมูบาน คือ ครอบคลุม หมูที่ ๓,๑๒ ทั้งหมด และหมูที่ ๒ ,๔ , ๕ , ๙ , ๑๐ บางสวนมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับ อบต.เมืองขีดขิน อ.บานหมอ จ.สระบุร ี

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ทต.บางโขมด อบต.เมืองขีดขิน อ.บานหมอ จ.สระบุร ี

ทิศใต  ติดตอกับ อบต.เมืองขีดขิน อ.บานหมอ จ.สระบุร ี

ทิศตะวันตก ติดตอกับ อบต.เมืองขีดขิน อ.บานหมอ จ.สระบุร ี

 ๑.๔  ภูมิอากาศ   

  อุณหภูมิสงูสุด  ๓๖  องศาเซลเซียส ตํ่าสุด  ๒๕ องศาเซลเซียส และปรมิาณนํ้าฝนเฉลี่ยสงูสุด 

๓๖ ลบ.ม. ตํ่าสุด ๒๓ ลบ.ม. 

๑.๕  เขตการปกครอง   

เทศบาลตําบลบานหมอแบงเขตการปกครอง เปน ๗ หมูบาน  ๘ ชุมชน   ดังน้ี  คือ 

  ๑. ชุมชนรักสามัคคี  หมูที่ ๒ 

  ๒. ชุมชนรวมใจ   หมูที่ ๓ 

  ๓. ชุมชนตนมะขาม  หมูที่ ๔ ,๕ 

  ๔. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ  หมูที่ ๙  (บานเหนือ)  

๕. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ  หมูที่ ๙  (บานใต) 

  ๖. ชุมชนพัฒนพงษ  หมูที่ ๑๐ 

  ๗. ชุมชนรมเย็น   หมูที่ ๑๒ 

๘. ชุมชนแมบานตํารวจ  หมูที่ ๑๒ 

๑๗ 



๑๘ 

 

 ๑.๖  ประชากร  

  เทศบาลตําบลบานหมอมจีํานวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร   รวมทั้งสิ้น        

๒,๙๗๘  คน แยกเปนชาย ๑,๔๓๐ คน  หญิง  ๑,๕๔๘  คน  ความหนาแนของประชากรตอพื้นที ่       

๑,๙๘๕  คน/ตารางกิโลเมตร 

๒.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ๒.๑ การคมนาคม 

  ถนนในเขตเทศบาล มี  ๑๗  สาย  รวมความยาวทั้งสิ้น ๖.๐๐ กิโลเมตร  แยกเปนถนน     

แอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน ๑๖ สาย ยาวประมาณ ๕.๕๐ กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ สาย 

ยาวประมาณ ๐.๕ กิโลเมตร 

  การคมนาคมระหวางอําเภอ-จังหวัดและจังหวัดอื่นๆ  ใชเสนทางถนนสายพระพทุธบาท-  

บานหมอ- ทาเรือ,ถนนริมคลองชลประทานชัยนาท–ปาสักซึง่เปนทางหลวงแผนดินที่ตัดผานอําเภอและถนนใน

ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ตามลําดับ  ระยะทางจากอําเภอบานหมอ ถึงจังหวัดสระบรุี ประมาณ 

๓๐ กิโลเมตร นอกจากน้ียังมีสถานีรถไฟสายเหนืออยูในพื้นที่เทศบาล    

 ๒.๒  การประปา 

  เทศบาลตําบลบานหมออาศัยนํ้าประปาจากสํานักงานประปาสวนภูมิภาคบานหมอ 

 ๒.๓  การไฟฟา 

  การบริการดานไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ จากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๒.๔  ไปรษณียโทรเลข 

  มีที่ทําการอยู ๑ แหง ไปรษณียโทรเลขบานหมอ 

 ๒.๕  ตลาดสด 

  ตลาดสด มีจํานวน  ๑  แหง  เปนของเอกชน 

 ๒.๖  พาณิชยกรรม 

  พาณิชยกรรม  ภายในเขตเทศบาลมสีถานประกอบธุรกจิการคาเปนจํานวนมา  เชน  

การคาสง   การคาปลีก  มีอาคารพาณิชยรานคา  จํานวน  ๑๒๒  คูหา 

 ๒.๗  การธนาคาร 

  การธนาคารในเขตเทศบาลมีธนาคารทั้งหมด ๒ ธนาคาร คือธนาคารออมสิน, 

ธนาคารธนชาต 

 ๒.๘  สวนสาธารณะ 

  สวนสาธารณะ  มี  ๔  แหง  (หมู  ๒, ๓,๕,๑๐) 

 ๒.๙  การใชท่ีดิน 

  มีการใชที่ดิน ๙๐%  ของพื้นที่  ซึ่งเปนที่อยูอาศัยและการพาณิชย 

 



๑๙ 

๓. ดานเศรษฐกิจ 

 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรบัจางและคาขายเปนสวนใหญ เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ และขนาดยอมอยูในทองที่ใกลเคียง รายไดตอหัวประชากร  ประมาณ ๙,๐๐๐-๒๐,๐๐๐  บาท/

เดือน 

๔.  ดานสังคม 

๑. ชุมชน  มีจํานวน  ๘  ชุมชน  จํานวนบาน  ๑,๓๒๓  หลังคาเรือน 

 ๒. ศาสนามีวัดจํานวน ๑ แหง คือ วัดบานหมอ  นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ ๙๙.๕ ของจํานวน

ประชากรทั้งหมด  และนับถือศาสนาอื่น รอยละ ๐.๕  ของจํานวนประชากรทัง้หมด 

 ๓. วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ที่สําคัญ ไดแก  ทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหมใน วันที่ ๑ มกราคม          

ทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหงพระสงฆในเขตเทศบาลและใกลเคียง  ประเพณีสงกรานตในเดือนเมษายน         

รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ สนุกสนานกับกจิกรรมภาคกลางคืน และประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจกิายน 

 ๔. การศึกษา  

    - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็   จํานวน ๑  แหง สังกัดเทศบาล 

    - โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  ๒  แหง (รัฐบาล ๑,เอกชน ๑) 

    - โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  ๑  แหง 

    - ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน  ๑  แหง 

 ๕. กีฬา นันทนาการ/ผักผอน 

    - สนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน  ๒  แหง 

    - สนามตระกรอ  จํานวน  ๑  แหง 

    - หองสมุดประชาชนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ จํานวน  ๑  แหง 

    - สวนสาธารณะ  จํานวน  ๖  แหง 

    - สนามเด็กเลน  จํานวน  ๔  แหง 

    - สถานที่ออกกําลงักายพรอมเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  จํานวน  ๑๒  แหง 

 ๖. สาธารณสุข 

    - คลินิกเอกชน   จํานวน  ๑  แหง 

 ๗. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ๑. สถิติเพลิงไหมในรอบป (๑ ม.ค.๕๘-๓๑ ธ.ค.๕๘  - ครั้ง ในและนอกเขตสามารถดับเพลงิ

ชวยเหลือ 

    ๒. ไมมีความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมในรอบปทีผ่านมา  

    ๓. รถยนตดับเพลิง   จํานวน  ๒ คัน 

    ๔. รถยนตบรรทุกนํ้า    จํานวน  ๒ คัน 

    ๕. รถกระเชาไฟฟา  จํานวน  ๑ คัน 

    ๖. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน  ๑  เครื่อง 

    ๗. รถดูดสิ่งปฏิกูลใชฉีดลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า จํานวน  ๑  คัน 



 ๒๐ 

๘. สิ่งแวดลอม 

    ๑. แหลงนํ้า 

       - หนอง บึง    จํานวน  ๑  แหง 

       - คลอง ลําธาร หวย  จํานวน  ๒  แหง 

    ๒. การระบายนํ้า 

       - พื้นที่นําทวม คิดเปนรอยละ  - ของพื้นที่ทั้งหมด 

    ๓. นํ้าเสีย 

       - ไมม ี

    ๔. ขยะ 

       - ปริมาณขยะ  ๘ ตัน/วัน 

       - รถยนตที่ใชจัดเกบ็ขยะ  จํานวน  ๒ คัน 

    การกําจัดขยะนําไปดําเนินการกําจัดกบั อบต.เมืองขีดขิน เน่ืองจากเทศบาลตําบลบานหมอไมมทีี่

กําจัดขยะ 

๕. ดานการเมือง – การบริหาร 

             ๕.๑ โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานหมอ ดังน้ี 

๕.๑.๑ ฝายการเมอืง   แบงออกเปน  ๒  สวน 

  -  ฝายบริหาร แบงออกเปน ๒ สวน ประกอบดวย นายกเทศมนตรี จํานวน ๑ คน                       

รองนายกเทศมนตรี  จํานวน ๒ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน ๑ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

จํานวน ๑ คน 

-  ฝายนิติบัญญัติ  เรียกวา  “สภาเทศบาลตําบล” ประกอบดวย  ประธานสภาเทศบาลตําบล  

จํานวน  ๑  คน  รองประธานสภาเทศบาลตําบล  จํานวน ๑ คน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบล จํานวน ๑  คน  

และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  จํานวน  ๑๑  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

๑ นายสุทธิชัย  วงษไพร นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

๒ นายอนันต  เฉลิมพล รองนายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

๓ นายสมควร  คชฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

๔ นายกฤษฎา  เลี้ยงเทวา เลขานายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

๕ ร.ต.ต.สมชาย  ประชีพฉาย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

๖ นายสาคร  คงเจริญรัตน ประธานสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๗ นายจํานงค  เฉลิมพล รองประธานสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๘ นายชาญชัย  ตระกูลพานิชย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๙ นายชลิต  มากทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๐ นางมาตยา  หนานเจียง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๑ นางสุจิตรา  เลี้ยงเทวา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๒ นางสาวนิยม  โตโสภณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๓ นายสวัสด์ิ  ชางเนียม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๔ นางสังวาลย  ผองผิว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๕ นางเพียงจิตร  เกตุนิรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๖ นายเทพธร  เจริญกิจอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ 

 

 

       ๕.๑.๒  ฝายขาราชการประจํา  แบงออกเปน ๖ สวน  คือ 

  -  สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ดานงานธุรการ งานนิติการ  

งานประชาสัมพันธ   งานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานการเจาหนาที่  งานทะเบียนราษฎร  งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนงานดานการบริหารทั่วไป  งานรับเรื่องราวรองทกุข  งานรักษาความสงบ  หรือ

งานอื่นที่ไดรบัมอบหมาย 

                    -  กองคลัง  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  พัสดุทรัพยสินของเทศบาล งาน

ผลประโยชนของเทศบาล ตลอดจนงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกบัการเงินทีม่ิกําหนด  ไวเปนงานสวนใด  หรืองานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- กองชาง  มีหนาที่ดําเนินงานโยธา  งานสถาปตยกรรม  งานผังเมือง งานวิศวกรรม งาน

ควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ   งานศูนยเครื่องจักรกล  และงาน

จัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ หรืองานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

-  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ  การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ  งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดลอม  งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูงานวางแผนสาธารณสุข  รักษา 

 



๒๒ 

ความสะอาด  งานเผยแพรและฝกอบรม  งานสงเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย  งานยาเสพติด 

ตลอดจนงานสาธารณสุขอื่นๆ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  หรอืงานที่ไดรบัมอบหมาย 

-   กองการศึกษา  มีหนาทีร่ับผิดชอบงานจัดการศึกษา งานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ งานกิจกรรม

เด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกจิการศาสนา  งานพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห     

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม   ตลอดจนงานการศึกษาอื่นๆ  ใหเปนไป

ตามกฎหมาย   กําหนดหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 

-  กองสวัสดิการสังคม  อยูระหวางเสนอ ก.ท.พจิารณายุบเลิกกอง 

   ทั้ง ๖ สวน มีกรอบอัตรากําลงั ๕๘  อัตรา ปจจบุันมีพนักงานเทศบาล  จํานวน  ๒๓   คน          

พนักงานครเูทศบาล ๓  คน  ลูกจางประจํา ๕ คน พนักงานจางตามภารกิจ  ๒ คน  และพนักงานจางทั่วไป 

๑๓  คน รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

๑ นางชุติมา   สุภสุข ปลัดเทศบาล 

๒ นางสาวอนุช  พรหมออน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๓ นายพุฒิศักด์ิ   คชฤทธ์ิ หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 

๔ นางสาวกรวิกา  ขันทองดี หัวหนาฝายอํานวยการ 

๕ นางอังคณา  รุงคลาย นักประชาสัมพันธ 

๖ นางอัจฉรา  พนมสวย เจาพนักงานธุรการ   

๗ นายสุเทพ   สิงหะ เจาพนักงานทะเบียน 

๘ นางสาวจิตถนอม กลอมนอย ผูอํานวยการกองคลงั 

๙ นายเนติรุจ    จันทรงาม หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

๑๐ นางสาวเพญ็นภา  พาทองคํา นักวิชาการเงินและบญัชี 

๑๑ นางสาวภรลภัส สุขโม นักวิชาการคลัง 

 

๑๒ นางสาวสมทรง ศรีสวัสด์ิ เจาพนักงานพสัดุ 

๑๓ นางอรุณี  มุนนี เจาพนักงานธุรการ   

๑๔ นายณรงค   บัวแพ หัวหนาฝายการโยธา 

๑๕ นายวัฒนชัย    บัวศร ี นายชางโยธา   

๑๖ นายสัญชัย    แตงเจริญ นายชางศิลป  

๑๗ นางสาริณี   ออนสัมฤทธ์ิ เจาพนักงานธุรการ  

๑๘ นายธนเดช สุทธิวัฒนาการ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๙ นางสาวชมพู  สมหวาน เจาพนักงานธุรการ   

๒๐ นางพัชราภรณ  กองวาจา ผูอํานวยการกองการศึกษา 



๒๑ นางจารุณี  เนตรหาญ เจาพนักงานธุรการ 

๒๒ นางบุบผา  ประภาพงษ นักพัฒนาชุมชน  

๒๓ นางอรอมุา  ภาโนมัย เจาพนักงานธุรการ  

๒๔ นายสมชาย   พึ่งพินิจ พนักงานขับรถยนต 

๒๕ นางทองพรม    แขวงมาศ ภารโรง 

๒๖ นางนิภาภรณ   เช่ียวชาญ เจาพนักงานธุรการ 

๒๗ นายมาโนช    เฉลิมวัฒน เจาหนาที่ทะเบียนทรัพยสิน 

๒๘ นายฉลวย    ทาทอง พนักงานขับรถ 

๒๙ นางธนธรณ   ปรีดี คร ู

๓๐ นางสุวรักษ  พฤกษชัตหิรญัรักษ คร ู

๓๑ นางนฤมล คชเวช คร ู

๓๒ นางอุษณีย  รัตนนสาล ี ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

๓๓ นางสาวประนิญา  เปยมปรีชาชัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

๓๔ นายสุรินทร    อุนกระมล พนักงานดับเพลิง 

๓๕ นายบุญเรือน   เถาหลา พนักงานดับเพลิง 

๓๖ นายสําเรงิ    อุนกระมล พนักงานขับรถยนต 

๓๗ นางสาวบุญชวย   คงเจรญิถ่ิน พนักงานรกัษาความสะอาด 

๓๘ นางสมจิต   ทองสุข พนักงานรกัษาความสะอาด 

๓๙ นางสมรัก   เอี่ยมสอาด พนักงานรกัษาความสะอาด 

๔๐ นายธารา   ฤทธ์ิรุทัย คนงานประจํารถขยะ 

๔๑ นายวีระ   สังขะบุษย คนงานประจํารถขยะ 

๔๒ นายพดล   เผือกทอง คนงานประจํารถขยะ 

๔๓ นายทํานอง  บัติทิม พนักงานรกัษาความสะอาด 

๔๔ นายสุนีย  หลวงปากดี พนักงานรกัษาความสะอาด 

๔๕ นายอนันต   ฟกเนียม คนงานทั่วไป 

๔๖ นางณัฐรุจา เครือสาร คนงานทั่วไป 

 

๖.   ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานหมอ 

 การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานหมอน้ัน เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด

รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสรมิความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ สงเสริมใหเกิดการมสีวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ินในทกุๆ ดาน การพฒันาเทศบาลตําบลบานหมอจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความ

รวมมือของชุมชนในพื้นที่ใหเกิดความตระหนักรวมกันเพือ่คนหาปญหาและหาทางแกไขปญหาเหลาน้ัน สราง

เสริมใหเกิดความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหาอยางจริงจัง เทศบาลตําบลบานหมอยังไดเนนใหคนเปน

ศูนยกลางของการพฒันาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากน้ันยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนให 



๒๔ 

การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน เด็กปฐมวัย และพัฒนาเยาวชนใหพรอมทีจ่ะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ

แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพฒันาอาชีพน้ัน จะเนนพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน

ทองถ่ินโดยการปลูกสิ่งทีก่ิน กินสิง่ที่ปลูก เหลอืจําหนายเปนรายไดเสริม  

 การวิเคราะหภารกจิ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  และตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาลใชเทคนิค SWOT เขามาชวย 

ทั้งน้ีเพือ่ใหทราบวาเทศบาลมีอํานาจหนาทีท่ี่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความ

ตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ในการดําเนินการ  เทศบาลตําบลบาน

หมอกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจทีส่อดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพฒันาอําเภอ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบรหิารทองถ่ิน ทั้งน้ีสามารถวิเคราะหภารกิจ

ใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถแบงภารกิจไดเปน ๗  ดาน ซึง่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 

๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๑๓ )พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ี 

 ๖.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจทีเ่กี่ยวของ ดังน้ี 

  (๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกทางนํ้าและทางระบายนํ้า (มาตรา๑๖(๒) มาตรา๕๐(๒)       

มาตรา ๕๑(๘) 

  (๒) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ  มาตรา ๑๖ (๔) 

  (๓) การสาธารณูปการ มาตรา ๑๖ (๕) 

  (๔) การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖ (๒๘) 

๖.๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจทีเ่กี่ยวของ ดังน้ี 

(๑)  การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖ (๙) 

(๒) การสงเสรมิกีฬา มาตรา ๑๖ (๑๔) 

(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล มาตรา ๑๖ (๑๙) 

(๔) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ มาตรา ๕๐ (๗) 

(๕) การสังคมสงเคราะหและการพฒันาคุณภาพชีวิต  เด็กสตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส  

มาตรา      ๑๖ (๑๐) 

๖.๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(๑)  การรกัษาความสงบเรียบรอย ของประชาชน มาตรา ๕๐ (๑) 

(๒) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย  โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ มาตรา ๑๖ (๒๓) 

(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๑๖ (๒๙) 

(๔) ใหมเีครื่องใชในการดับเพลงิ มาตรา ๕๐ (๕) 

(๕) การปรบัปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกบัที่อยูอาศัย มาตรา๑๖(๑๒) 

 



๒๕ 

 ๖.๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจที่เกี่ยวของ 

ดังน้ี 

  (๑)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร มาตรา ๕๑  (๕) 

  (๒) สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน มาตรา ๑๖ (๑๖) 

  (๓) การพาณิชย และการสงเสรมิการลงทุน มาตรา ๑๖ (๗) 

  (๔) การสงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖ (๖) 

(๕) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง มาตรา ๑๖ (๑) 

๖.๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีภารกิจที ่

เกี่ยวของดังน้ี 

(๑)  การจัดการ การบํารงุรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอม มาตรา ๑๖ (๒๔) 

(๒) การสงเสรมิการทองเที่ยว มาตรา ๑๖ (๘) 

(๓) การดูแลรักษาทีส่าธารณะ มาตรา ๑๖ (๒๗) 

๖.๖  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  มีภารกิจที่เกี่ยวของ 

ดังน้ี 

(๑) บํารงุรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

มาตรา ๕๐ (๘) ๑๖ (๑๑) 

 (๒) การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน มาตรา ๑๖ (๒๐) 

๖.๗  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 

 (๑)  สนับสนุนสภาเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพฒันาทองถ่ิน มาตรา 

๔๕ (๓) 

(๒)  ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม

ความจําเปนและสมควร มาตรา ๖๗ (๙) 

(๓) สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน มาตรา ๑๖ (๑๖) 

(๔)การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มาตรา๑๗(๓) 

(๕) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นมาตรา ๑๗  (๑๖) 

๗.  สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 

 เทศบาลตําบลบานหมอ สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยดําเนินการ

วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาล วามีปญหาอะไรและความจําเปนพื้นฐานและความตองการของ

ประชาชนในเขตพื้นทีเ่ปนสําคัญ ดังน้ี 

 



๒๖ 

๗.๑ ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

๑. มีการกอสรางอาคารพาณิชยเพิ่มข้ึนซึง่อาจทําใหเกิดปญหาการระบายนํ้าการบําบัดนํ้าเสีย  

๒. ถนนภายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะสายหลักที่เปนเสนทางเขาออกจากเขตเทศบาลไป

บรรจบกับถนนสายทาเรือ -  พระพุทธบาทคับแคบไมสามารถขยายได เน่ืองจากอาคารบานพกัอาศัยซึ่ง

กอสรางมานาน ไดสรางอยูติดกบัขอบถนน ทําใหไมสามารถขยายถนนได หากมีการเวนคืนก็จะเกิดผลกระทบ

ตามมา จึงทําใหเกิดปญหาความไมคลองตัวในการสญัจรไปมา โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน เชา  เย็น 

  ๓.  จากการทีเ่ทศบาลมีพื้นที่เพยีง ๑.๕ ตารางกโิลเมตร การพัฒนาในดานตาง ๆ เชน การ

สรางบอบําบัดนํ้าเสีย การทํารางระบายนํ้า เปนตน ตองใชพืน้ที่ในการดําเนินการมาก จึงตองไดรับความรวมมือ

จากประชาชน และจากทองถ่ินทีอ่ยูใกลเคียงหรือตองไดรบัความยินยอมใหเชาที่ดินของเอกชน หรือใหยกที่ดิน

ใหเทศบาลในการดําเนินการ เปนตน 

  ๔. ที่ดินบางสวนมีการรกรางวางเปลา ขาดการดูแลและใชประโยชน ทําใหกลุมวัยรุนเขาไป

มั่วสุม 

  ๕. โครงหลังคาบังแดดฝน บริเวณลานอเนกประสงคหนาที่วาการอําเภอบานหมอ เวลาฝนตก

ทําใหฝนสาดและข้ีนกลวงลงมา 

 ๗.๒  ปญหาดานเศรษฐกิจ 

  ประชาชนในเขตเทศบาล บางครอบครัวมรีายไดนอย หรือชวยเหลือตนเองไมได เปนคนพิการ 

คนชรา ขาดผูดูแล เทศบาลตองเขาไปชวยเหลอืดูแล เชน การฝกอาชีพ เปนตน 

๗.๓  ปญหาดานสังคม/คุณภาพชีวิต 

๑.  ผูนําชุมชนขาดความรู และทักษะในการดูแลสงเสรมิดานสุขภาพ 

  ๒.  แหลงชุมชนหนาแนนในเขตเทศบาลบางแหงมีปญหาเกีย่วกับยาเสพติด ปญหา

ไขเลือดออกระบาด ปญหาการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบานเรือนและการทิ้งขยะลงทอระบายนํ้า 

๓.  ประชาชนยังมีการตกเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขฯ 

๔. คนในชุมชนขาดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี 

๕. ประชาชนยึดติดกับกระแสภายนอกมา เห็นความสําคัญของเงินมากกวาการมสีวนรวมของ

ชุมชน 

๗.๔ ปญหาดานการเมืองการบริหาร  

๑. ประชาชนยังใหความสนใจกบัการเลือกต้ังทุกระดับนอย 

  ๒.  การรวมตัวกันของชุมชนเพือ่ใหเกิดความเขมแข็ง ทําไดยากในทางปฏิบัติเน่ืองจาก

ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเปนหลักแหลงเปนขาราชการ  คาขาย  หรือรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่ง

มีมากมาย ประชาชนที่มารวมกิจกรรมเทศบาลสวนใหญจะเปนคนเดิม ๆ เปนหลายหนาที่ เชน เปน

คณะกรรมการชุมชน เปนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน  คนรุนใหม  หนุมสาว  มักไมคอยใหความสนใจกบัการรวมกลุม 

 

 



๒๗ 

๗.๕ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๑. ประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญกับทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมนอย  

  ๒. ประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิง่แวดลอมนอย มักคิดวาเปนหนาที่ของเทศบาล         

ในการดูแลรักษา 

 ๗.๖ ดานการสาธารณสุข 

๑.  การใหบริการสาธารณสุข ยังไมครอบคลุมทกุกลุมเปาหมาย เชน  งานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค  งานสงเสริมสุขภาพ  ประชาชนขาดความรูดานสุขภาพอนามยัทีจ่ะนํามาใชในการพฒันา

คุณภาพชีวิต 

  ๒.  การขาดแคลนบุคลากรและเครือ่งมือเครื่องใชทางการแพทย เน่ืองจากงบประมาณของ

เทศบาลมจีํานวนจํากัด 

๓. การขาดแคลนสถานที่ ในการบริหารจัดการในดานสุขภาพ เน่ืองจากเขตเทศบาลมีพื้นที่

เพียง ๑.๕ ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนพื้นที่ทีม่ีเจาของครอบครอง 

 ๗.๗ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ๑. ในแตละบานผูที่อยูวัยเด็ก วัยรุน และวัยผูใหญ ไมคอยไดทํากิจกรรมรวมกัน กอใหเกิด

ความแตกแยกไมเขาใจกันในครอบครัว 

  ๒. เด็กและผูปกครองยังไมรูแนวทางในการวางตนเพื่อกาวสูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตน 

ในระดับทีสู่งข้ึน 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


