
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบานหมอ 
เรื่อง   ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564) 

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

ดวยเทศบาลตําบลบานหมอ  ไดจัดใหมีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-
2564)  โดยมีวัตถุประสงค 1) เพือ่ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการ
ฝายการเมืองขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น              
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี    
(Good Governance)  4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ 
(people's audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิน่  5) เพื่อพัฒนา
ระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อใหการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตภาครัฐดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งเปนการบูรณาการทํางาน พัฒนากลไกการทํางาน สามารถใหบริการและตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนหรือผูบริการไดถูกตองและเปนธรรม  เทศบาลตําบลบานหมอ จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 

 
 

            (นายสุทธิชัย  วงษไพร) 
                        นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 
 
 

 



 
 

 

 
แผนปฏบิัตกิารปองกนัการทุจริต 4 ป 

 (พ.ศ. 25๖๑ – 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ 

อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลบานหมอ



 
 

คํานํา 

  

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกดิขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น 

 เทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดมกีารจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 
ของเทศบาลตําบลบานหมอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของ
สาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่น 3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) 
และตรวจสอบ (people's audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   

  
 

          สํานักปลัด 
          เทศบาลตําบลบานหมอ 
              พฤษภาคม 2560
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สวนที่ 1 

บทนํา 
              
 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพ   
มากขึ้น  แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 

 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและ 
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

 สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได 
ดังนี้ 

 1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจทีมุ่งเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 



๒ 
 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน      
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้ 

 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบแก
เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น  ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพิ่ม "รายไดพิเศษ" ใหกับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น  มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

 7) มีคานิยมที่ผิด  ปจจัยคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 
๒. หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอด
คองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือ
ที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International-IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555-2558 อยูท่ี 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซยี และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย 
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
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 แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.2546 การตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอย
ถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสราง
สังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐาน
ของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนดีที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวา
การทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือ
กลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได  
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได 
กลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทยีมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน "ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต" มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนัน้ 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 



๔ 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 
 3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)  
 4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (people's audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง   
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 



๕ 
 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ 
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 
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          สวนที่ ๒ ๖ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
1. การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก  
แกบุคลากรทัง้
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร  
ขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถ่ิน และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.1.1(2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

 -   -   -   -    

1.1.1(5) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานราชการ แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของเทศบาลตําบล
บานหมอ 

500,000 500,000 500,000 500,000 สํานักปลดั 

1.1.2(1) มาตรการ 
"สงเสรมิการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตาํบลบานหมอ 

- - - -   

1.1.3(2) กิจกรรมใหความรู
เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรของ อปท. 

        

1.1.3(4)มาตรการ "จัดทํา
คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน" 

- - - -   

  1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1.2.2 โครงการปรบัปรุงภูมิ
ทัศนในเขตเทศบาล 

   
200,000  

   
200,000  

   
200,000  

   200,000   กองชาง  

  1.2.2 โครงการใหความรู
และปลุกจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอม 

     
50,000  

     
50,000  

     
50,000  

     50,000   กอง
สาธารณสุข
ฯ  

  1.2.3 โครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาลใหอยูดีมสีุข
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

   
300,000  

   
300,000  

   
300,000  

   300,000   กอง
การศึกษา  

   
 
 

             
 



๘ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
1.การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการสงเสริมปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมทองถิ่น 

      2,000        2,000        2,000         2,000   กอง
การศึกษา  

2) โครงการกจิกรรมเยาวชน 
คายวัฒนธรรม ผูนําเยาวชน 

 100,000   100,000   100,000     100,000  กอง
การศึกษา 

3) โครงการกจิกรรมศึกษา
แหลงเรียนรูนอกหองเรียน 

80,000 80,000 80,000 80,000 กอง
การศึกษา 

    4) โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 120,000 120,000 120,000 120,000 กอง
การศึกษา 

    5) โครงการวันเขาพรรษา - - - - กอง
การศึกษา 

มติที่ 1 รวม 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 
10 โครงการ 

  
1,232,000  

  
1,232,000  

  
1,232,000  

  
1,232,000  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



๙ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจาํนง
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 -   -   -   -   สํานักปลัด  

2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1(1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 

- - - - สํานักปลดั 

2.2.1(2) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ 

- - - - สํานักปลดั 

2.2.1(3) กิจกรรม "สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน" 

- - - - สํานักปลดั 

  2.2.2(1) กิจกรรม "ควบคุม
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป" 

- - - - กองคลัง 

  

2.2.2(2) กิจกรรม "การ
พัฒนาและกระบวนการ
จัดหาพัสด"ุ 

- - - - กองคลัง 

  

  

2.2.2(3) กิจกรรม "สราง
ความโปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ" 

      กองคลัง 

    

2.2.2(6) มาตรการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-
จัดจาง 

- - - - กองคลัง 

 

     

               9  



๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.2มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.3(1)กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัต ิ

- - - - ทุกกอง 

    

2.2.3(2) มาตรการปองกัน
การทุจริตและสรางความ
โปรงใส 

- - - - สํานักปลดั 

    

2.2.3(9) กิจกรรมการใช
บัตรคิวในการติดตอราชการ 

- - - - ทุกกอง 

    

2.2.3(5)มาตรการยกระดบั
คุณภาพการบริการ
ประชาชน 

- - - - ทุกกอง 

  

2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

2.3.1(1) กิจกรรมลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

- - - - ทุกกอง 

  

2.3.1(2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

       ทุกกอง 

  

2.3.2(1) มาตรการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - สํานักปลดั 

  

2.3.2(2) มาตรการมอบ
อํานาจของนายกเทศมนตร ี

- - - - สํานักปลดั 

                

       

       

       

       



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ 

1) กิจกรรม การคัดเลือก
บุคลากรที่มคีุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

- - - - สํานักปลดั 

2) กิจกรรมยกยองและเชิดชู
เกียรติแกบคุคลผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบล
บานหมอ 

        

3) กิจกรรมการเชิดชูเกยีรติ
ประชาชนผูดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

  

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1(1) มาตรการ "จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตัิราชการ
ในการแสดงเจตจํานงสจุริต
ในการบริหารงาน" 

- - - - ทุกกอง 

  

2.5.2(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่
ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที ่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลตําบล
บานหมอ 

- - - -   

  

  2.5.2(2) มาตรการ "แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน" 

          

       

       

       



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
             

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.3(2) มาตรการ"
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ของเทศบาลวาทุจริต และ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ 

          

มติที่ 2 รวม 9 มาตรการ  11 กิจกรรม   
1 โครงการ   

- - - -   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมสีวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารใน
ชองทางท่ีเปน
ทางการที่เปนการ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ขั้นตอน 

3.1.1(1) มาตรการ 
"ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลบานหมอ 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- - - - สํานักปลดั 

3.1.2(1)มาตรการ "เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคญัและ
หลากหลาย" 

- - - - สํานักปลดั 

3.1.2(2) กิจกรรม "การ
เผยแพรขอมลูขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล และ
การรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง" 

- - - - กองคลัง 

3.1.3(1) มาตรการ "จัดใหมี
ชองทางท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลบานหมอ 

- - - - ทุกกอง 

  3.2 การรับฟง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 

3.2.1(1) โครงการจดัทํา
ประชาคมและกิจกรรมตาง ๆ 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

     
50,000  

     
50,000  

     
50,000  

     50,000  กอง
การศึกษา 

  3.2.1(1) โครงการจดัทํา
แผนชุมชน 

     
50,000  

     
50,000  

     
50,000  

     50,000  สํานักปลดั 

  3.2.2(2) โครงการสาน
สัมพันธชุมชน 

   
300,000  

   
300,000  

   
300,000  

   300,000  กอง
การศึกษา 

              

                
        

        



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
3.การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมสีวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 

3.2การรับฟง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 

3.2.3(1) มาตรการแกไข
เหตุเดือดรอนรําคาญ ดาน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 -   -   -   -  กอง
สาธารณสุข 

3.2.3 การดําเนินงานศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขเทศบาล
ตําบลบานหมอ 

 -   -   -   -  สํานักปลดั 

3.3 การสงเสรมิ
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3.3.1(1) มาตรการแตงตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานหมอ 

- - - - สํานักปลดั 

  3.3.1(2) โครงการจดัทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

     
50,000  

     
50,000  

     
50,000  

     50,000  สํานักปลดั 

    3.3.1(3) การสงเสรมิและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 

- - - - สํานักปลดั 

    3.3.2 มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจรับ
การจาง 

 -   -   -   -  กองคลัง 

    3.3.3(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบล
บานหมอ 

- - - - สํานักปลดั 

                

มิตทิี่ 3 รวม 6  มาตรการ  4  กิจกรรม    
4 โครงการ 

   
450,000  

   
450,000  

   
450,000  

   
450,000  

  

        



๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภาย
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

4.1.1(2) กิจกรรมการจดัทํา
รายงานการควบคมุภายใน 

- - - - สํานักปลดั 

4.1.2(1)กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

- - - - สํานักปลดั 

            

4.2 การ
สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได 

4.2.1 มาตรการสงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบกํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การ
โอนยาย 

- - - - สํานักปลดั 

4.2.2(1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 

- - - - กองคลัง 

4.2.2(2) กิจกรรมการมสีวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย 
และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาลตําบล
บานหมอ 

- - - - กองคลัง 

    4.2.3(1) กิจกรรมการจดัหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 

        กองคลัง 

    

4.2.3(2) จัดทําคูมือให
ความรูเกี่ยวกับกรรมการ
ตรวจการจาง 

- - - - กองคลัง 

      

      



๑๖ 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑– 2564) 

เทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.3 การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถ่ิน 

4.3.1(1) กิจกรรมสงเสริม
ใหสมาชิกสภาทองถิ่น เขารับ
การฝกอบรมดานระเบยีบ 
กฎหมายทองถ่ิน 

     
80,000  

     
80,000  

     
80,000  

     80,000  สํานักปลดั 

4.3.2(1)กิจกรรมสงเสริม
การมีสวนรวมของสมาชิก
สภาเทศบาลในการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

- - - - สํานักปลดั 

            

4.4 เสรมิพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต 

4.4.1(1)กิจกรรมการติด
ปายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

     
30,000  

     
30,000  

     
30,000  

     30,000  สํานักปลดั 

  4.4.1(2) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชันโดยภาค
ประชาชน 

- - - - สํานักปลดั 

  4.4.2 มาตรการสงเสรมิและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต 

 -   -   -   -  สํานักปลดั 

มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ 11 กิจกรรม    
110,000  

   
110,000  

   
110,000  

   
110,000  

  



๑๗ 
 

 
 

สวนที่ 3 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

สวนที่ 3 
 
มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทจุริต 
  
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร  
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ "เจาหนาที่ของรัฐ" ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบานหมอ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลบานหมอ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 ๓.๓ เพื่อเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลบานหมอ ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ของเทศบาลตําบลบานหมอ 
 



๑๙ 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ  
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทาง คือ 
 6.1 การจัดประชุมประจําเดือนทุกเดือน โดยมีเรื่องการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม อยูในเรื่อง
ประชุม  โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล ใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน
และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม  
การทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆ การจัดกิจกรรม Big cleaning Day เปนตน 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานหมอ 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 ๑. พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 ๒. พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม 

๓. สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานราชการแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของเทศบาลตําบลบานหมอ                 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐

(๙) และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ระบุวา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Development-HRD) เปนหัวใจสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงองคกร  มนุษย
จึงจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค (initiative) และสรางสรรค    
สิ่งใหม ๆ  การที่มนุษยไดทําสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทําใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช  ไมวาจะเปนการนําเอาความรู 
ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติราชการ  กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ และ
สมรรถนะเพื่อใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอองคการ 
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงาน  เพื่อเพิ่มความรู  ประสบการณ และ
แนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของชุมชน และพัฒนาเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรของเทศบาลตําบลบานหมอ 
สรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพื่อใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค มีจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการใหการ
เสียสละ  และมุงปฏิบัติงานเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕   ขอ ๒๙๔  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับ
บัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการได
อยางมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลบานหมอ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และยทุธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๐ ในการ
เสริมสราง  ธรรมาภิบาล มีเปาประสงคเพื่อพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพขาราชการสวนทองถิ่นใหเปน
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งเสริมสรางใหขาราชการปฏิบัติงานโดยเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ภาครัฐ และประโยชนสุขของประชาชน  นอกจากนี้องคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคการ 

ประกอบดวย   ๒   ดาน คือ การพัฒนาระบบในการทํางาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   
เพียงแตมีความแตกตางกันคือระบบในการทํางานเมื่อมีการปรับเขาสูระบบเรียบรอยแลวมีการปฏิบัติงานไป
ตามระบบ แตศักยภาพของบุคลากรจะตองมีการพัฒนาและปรับใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงความรูในดานตาง ๆ ของบุคลากร
เปนเรื่องจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง   ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานไดอยางด ีแลวยังเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานที่นับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากร
ในองคกรซึ่งจะทําใหบุคลากรไดรับความรูเพือ่นําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
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 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบานหมอ จึงจัดทําโครงการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพ
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ของเทศบาลตําบลบานหมอ 
3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเสริมสรางบุคลากรของเทศบาลตําบลบานหมอ ใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนแนวทางเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 ๓.๒ เพื่อเพิ่มความรู  ประสบการณ  และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการใหเหมาะสม 
ทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 
 ๓.๓ เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรของ           
เทศบาลตําบลบานหมอ สรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพื่อใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค มีจิตสํานึกในการกระทํา
ความดี รูจักการใหการเสียสละ  และมุงปฏิบัติงานเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๓.๔ สรางเครือขายประสานความสัมพันธ กับองคกรอ่ืน เปนการเชื่อมความสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ของเทศบาลตําบลบานหมอ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ และสถานที่เขารับการศึกษาดูงาน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดฝกอบรมโดยการบรรยาย และศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 500,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานหมอ 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรของเทศบาลตําบลบานหมอ มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงาน     
ที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 ๒. บุคลากรมีความรู  ประสบการณ และแนวความคิดในการบริหารจัดการใหเหมาะสมทันเหตุการณ
ในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

๓. มีเครือขายเกิดความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 

๔. บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการดําเนินชีวิต
และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง 
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  1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ      
เทศบาลตําบลบานหมอ"                

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามที่เทศบาลตําบลบานหมอ  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการของ               
เทศบาลตําบลบานหมอ  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ  2552 และประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายบริหารของเทศบาลตําบลบานหมอ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 การจะใชบังคับประมวล
จริยธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนั้น การสรางความยอมรับและจิตสํานึก (Mindset) ในหมูขาราชการและ
เจาหนาที่ของหนวยงานหรือองคกรมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะการบังคับใชประมวลจริยธรรมในขณะท่ี
บุคลากรขององคกรยังขาดการตระหนักถึงความสําคัญของประมวลจริยธรรมและขาดจิตสํานึกในการประพฤติ
ตนตามกรอบจริยธรรม ทําใหไมเกิดประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใชอยางเต็มที่ จึงนําไปสูการเสนอ
มาตรการยกระดับจิตสํานึกทางดานจริยธรรม (Mindset Uplift) เมื่อบุคลากรขององคกรเกิดจิตสํานึกและ
ยอมรับประมวลจริยธรรมขององคกรแลว บุคคลนั้นจะยินดีดํารงตนและปฏิบัติหนาที่ตามประมวลจริยธรรม
ดวยความเต็มใจ มิใชเพราะถูกบังคับหรือเกรงกลัววาจะถูกลงโทษ นอกจากการยกระดับจิตสํานึกทางดาน
จริยธรรมแลว การประชาสัมพันธและเผยแพรประมวลจริยธรรมใหบุคลากรขององคกรรับทราบและเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมก็เปนสิ่งที่สําคัญ การเผยแพรและประชาสัมพันธสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ
และสามารถดําเนินการผานสื่อตาง ๆ การปลูกฝงจิตสํานึกดานจริยธรรมและการประชาสัมพันธมีบทบาทที่
สําคัญยิ่ง เพราะถาการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ การฝาฝนประมวลจริยธรรมและจํานวนเรื่องรองเรียนก็
จะลดลง ทําใหความจําเปนในการตรวจสอบลดนอยลงตามไปดวย อยางไรก็ดี สิ่งที่ขาดไมไดคือการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่มปีระสิทธิภาพ เพราะจะทําใหองคกรทราบถึงความคืบหนา
ในการสงเสริมการปฏิบัติและใชบังคับประมวลจริยธรรม และเพ่ือท่ีจะไดปรับกลยุทธในการสงเสริมและใช
บังคับประมวลจริยธรรมใหเหมาะสมและทันทวงที 
 ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน เปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตําบล
บานหมอไดจัดทํามาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานหมอ" ขึ้น 
เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม  ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน           

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตระหนักถึงความสําคัญและยอมรับประมวลจริยธรรมขององคกร 
และพรอมที่จะดํารงตนและปฏิบัติหนาที่ตามประมวลจริยธรรมดวยความเต็มใจและสมัครใจ 
 ๓.๒ เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 ๓.๓ เพื่อติดตามวาบุคลากรของเทศบาลจะประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดไวหรือไม 
 3.4 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ของเทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ  

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประกาศมาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานหมอ 
และเผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานหมอ 
 ๒. กําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานหมอ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 1. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ของ
เทศบาลตระหนักถึงความสําคัญและยอมรับประมวลจริยธรรมขององคกร และพรอมที่จะดํารงตนและปฏิบัติ
หนาที่ตามประมวลจริยธรรมดวยความเต็มใจและสมัครใจ 
 ๒. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ของ
เทศบาล มีความรูมีความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 
 ๓. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ของ
เทศบาลประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดไว 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของ 
เทศบาลตําบลบานหมอ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ดวยเทศบาลตําบลบานหมอ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอยูในฐานะเปนผูใช
อํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่น ในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่
เกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต  
 เทศบาลตําบลบานหมอ เห็นความสําคัญของการใหความรูเรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร
ของเทศบาลดังกลาว จึงไดจัดทํากิจกรรมใหความรูเรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบคุลากรขึ้น เพื่อให
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบานหมอ ไดปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไมใชอํานาจ
ในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลมีความรูความเขาใจ เรื่อง ผลประโยชนทับซอน 
 ๓.๒ เพื่อใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบานหมอ ไดปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย       
มิชอบ หรือไมใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  
 3.3 เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบานหมอ มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอรรัปชันมุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ของเทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 การจัดการความรู โดยบุคลากรที่เขารับการอบรมสัมมนาในเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 6.2 ในการประชุมประจําเดือน มีการใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 



๒๕ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรของเทศบาลมีความรูความเขาใจในเรื่อง ประโยชนทับซอน ไมแสวงหาผลประโยชน 
สวนตน 
 ๒. ขาราชการและเจาหนาที่ภายในเทศบาล ปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ      
ไมใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 3. บุคลากรของเทศบาลมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการ "จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน" 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ดวยรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสรมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  การมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ  และคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือคสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ 
กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันเพื่อมิใหเกิดการ
ทุจริต  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment : ITA) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร 
ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย 
  
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
เทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน    
เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่อง
ดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการวมกันรณรงค
สรางสังคมไทยใหเปนสงคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับ
มาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบแนวทางการดําเนินงานปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๓.๒ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดข้ึนในเทศบาล โดยการปฏิบัติหนาทีห่รือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ  
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 6.2 แจกคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแตละกอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
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 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
  1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย ดังนั้น ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหา
ที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปรับปรุงภูมิทัศนจึงเปนหนทางหนึ่งที่ชวยแกปญหาโลกรอน และผูบริหารของเทศบาลตําบลบานหมอไดเห็น
ความสําคัญของการมีตนไมในพื้นทีจ่ึงมีนโยบายใหในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่สีเขียวใหมากท่ีสุด                  
เทศบาลตําบลบานหมอ จึงจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล เพื่อใหประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี 
3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหสภาพแวดลอมปลอดภัย นาอยู และสวยงาม ประชาชนมีสถานที่ไดทํากิจกรรมรวมกัน 
 ๓.๒ เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน 
 3.3 เพื่อใหประชาชนเห็นวางบประมาณที่นํามาใชปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล เปนภาษีที่ไดจาก
ประชาชนในทองถิ่น ทําใหสามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บริเวณในเขตเทศบาลตําบลบานหมอมีสภาพแวดลอมรมรื่น สวยงาม เหมาะแกการอํานวยความ
สะดวก และทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน ๑๐๐% 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุญาตดําเนินงานตามโครงการ 
 ๖.๒ ปฏิบัติโครงการตามแผน 
 ๖.๓ รายงานผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 200,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองชาง  เทศบาลตําบลบานหมอ 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 1.บรรยากาศในเขตเทศบาลดูดีมีสถานที่พักผอนตามอัธยาศัย ประชาชนมีสถานที่ไดทํากิจกรรม
รวมกัน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
 2. ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. ประชาชนไดรูวาภาษีที่จายใหแกเทศบาล ไดนํามาพัฒนาในทองถิ่นของตนเอง 
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  1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการใหความรูและปลุกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมนับวันจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ปญหาสิ่งแวดลอม เรื่องขยะเนื่องจากปริมาณของขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึนทุกๆป ซึ่งเปนผลจากอัตราการเพิ่ม
ของประชากรในชุมชน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเปนภาระหนักของเทศบาลที่จะตอง
ดําเนินการเก็บขน และนําไปกําจัด การแกไขปญหาเพื่อลดปริมาณขยะท่ีเพิ่มไมอาจแกไขดวยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพจากการจัดเก็บหรือการจัดหาที่ดินสําหรับเปนสถานที่ฝงกลบแตอยางเดียว เนื่องจากเปนการ
แกไขปญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยควรแกไขที่ตนเหตุโดยการลดปริมาณ
ขยะ ณ แหลงกําเนิดขยะ คือการคัดแยกขยะมูลฝอยและนํามูลฝอยที่ยังสามารถใชประโยชนไดกลับมาใช
ประโยชนใหม เปนการชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตองนําไปกําจัดใหนอยลงทําใหกําจัดขยะมูลฝอย          
ไดงายและรวดเร็วขึ้น 

 เทศบาลตําบลบานหมอไดเล็งเห็นความสําคัญของการลดปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นโดยการใหความรูและ
สรางจิตสํานึกแกนักเรียน และประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิด        
จึงไดจัดทําโครงการอบรมสรางความรูและปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจและปลุกจิตสํานึก ใหแกนักเรียน และประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการปรับปรุงแกไขปญหาขยะมูลฝอย และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 ๓.๒ เพื่อเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยในแตละวันและชวยแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
 ๓.๓ เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจใหแกประชาชนเกี่ยวกับประโยชนที่จะไดรับจากการ คัดแยกขยะ
มูลฝอยจากแหลงกําเนิดและประเภทขยะมูลฝอยหรือวัสดุที่ควรคัดแยกซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชนได 
 ๓.๔ เพื่อลดปญหาปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้น และสิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับการดูแลเอาใจใสมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๕  เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน (จากการขายขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนได) 
 ๓.๖  เพื่อใหความรูวิธีการทําปุยหมักชีวภาพจากเศษขยะ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๓.๑ โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ 
 ๓.๒ ชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ จํานวน  ๘  ชุมชน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ  
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานงานกับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลชี้แจงถึงวัตถุประสงคของโครงการและวิธีการ
ดําเนินการ 
 ๖.๒ ประสานงานกับชุมชนภายในเขตเทศบาล และประชาสัมพันธทั้งวิธีใชรถประกาศโฆษณา 
ประกาศออกเสียงตามสาย ขอความรวมมือจากคณะกรรมการชุมชนชี้แจงใหประชาชนในชุมชนทราบถึง
วัตถุประสงคของโครงการ   
 ๖.๓ จัดอบรมใหความรูแกนักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาล และดําเนินการรณรงคใหนักเรียน
และประชาชนแยกประเภทของขยะกอนท้ิง เพื่อเปนการลดปริมาณขยะ 
 ๖.๔ แนะนําวิธีทําปุยหมักชีวภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 1.นักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอย และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 2.ปริมาณขยะมูลฝอยในแตละวันลดลง 
 3.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขายวัสดุที่เหลือใชซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได 
 4. สิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับการดูแลและเอาใจใสมากยิ่งขึ้น 
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  1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 โครงการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลใหอยูดีมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามนโยบายของรัฐบาลไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น  โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาอาชีพ  การสงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนดานเศรษฐกิจ กองการศึกษาเทศบาลตําบลบานหมอ  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ใหอยูดีมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดใหมีกิจกรรมฝกอาชีพในเรื่องตางๆ และการปลูกผักปลอด
สารพิษในบริเวณบานของตนเอง หรือปลูกตามแนวรั้วบาน เพื่อสรางรายได ลดรายจาย โดยการปลูกผักสวน
ครัว อนุรักษการรับประทานผักปลอดสารพิษ และรณรงคการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดใหนอยลง 
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนรักสุขภาพโดยปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง เพื่อเปนการเสริมความรูและ
ฝกอบรมอาชีพใหประชาชนในชุมชน  และเห็นความสําคัญของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการฝกอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่นตนเอง  
 3.2 เพื่อเปนการลดรายจายในครัวเรือน 
 3.3 เพื่อใหชุมชนสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน   
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ จํานวน ๘ ชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานหมอ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.สํารวจความตองการของชุมชน 
 2.เขียนโครงการขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
 3.ประสานงานกับผูที่เปนวิทยากร 
 4.จัดประชุมผูเกี่ยวของ  เพื่อเตรียมดําเนินการ 
 5.จัดอบรม 
 6.ติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๓00,000  บาท 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ชุมชนในทองถิ่นมีอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 
 10.2 ชุมชนสามารถลดรายจายไดจากการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 
 10.3 สรางความรักความสามัคคีใหกับคนในชุมชน และคนในครัวเรือนได 
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 1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
 โครงการ สงเสริมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาดวยวิทยาการสมัยใหม คนสวนใหญจึงยึดติดอยูกับความสําเร็จ
ทางดานวัตถุกันมาก จนขาดความใสใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ซึ่งปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 
สวนหนึ่งมาจากการที่ผูปกครองไมมีเวลาอบรมสั่งสอนเด็ก ตองดิ้นรนทํามาหากินเพ่ือหารายไดมาใหกับ
ครอบครัว จึงทําใหเด็กใหความสําคัญกับวัตถุ เชน โทรศัพทมือถือ ดูแตโทรทัศน  ดังนั้น จึงเปนปญหาที่ตอง
แกไขดวยการปลูกฝงใหเด็ก ไดรับการเรียนรูและอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหโตขึ้นเปนบุคคลทีม่ี
คุณภาพ เกงดี มคีุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต   

3. วัตถุประสงค 
    3.1 เพื่อใหเด็กมีความรู ความเขาใจวัฒนธรรมของทองถิ่นอยางถูกตอง 
         3.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรม อยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 
         3.3 เพื่อปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีงามในหนาที่ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 3.4 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กไมยึดติดทางดานวัตถุจนสงผลกระทบใหขาดความมีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานหมอ  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         6.2 ประสานงานติดตอวิทยากร และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
         6.3 สงหนังสือแจงใหผูปกครองทราบ 
         6.4 จัดทําเอกสารคูมือประกอบการอบรมและรายระเอียดตาง 
         6.5 ประเมินผลและสรุปการดําเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 2,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบานหมอ 
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10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 เด็กมีความรูความเขาใจในหลักของการปลูกฝงจริยธรรมทองถิ่นอยางถูกตอง 
         10.2 สามารถนําความรูมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันพรอมดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
         10.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 
         10.4 เพื่อปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงามในหนาที่ มีความรับผิดชอบ มภีูมิคุมกันใหกับ
เด็กไมยึดติดทางดานวัตถุจนสงผลกระทบใหขาดความมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 โครงการกิจกรรมเยาวชน คายวัฒนธรรม ผูนําเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 3 มาตรการ
สงเสริมการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรา 24 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ที่มุงเนนการ
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน รวมทั้งในองคกร
เอกชนและองคกรปกครองสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อใหเติบโตเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการประเทศ ดังนั้นเทศบาลจึงไดดังกิจกรรมเยาวชนคายวัฒนธรรมผูนําเยาวชน ขึ้น 
         และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตองเนน ความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

 ความรูเรื่องเกี่ยวกับ ตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับ สังคม ไดแก ครอบคัว ชุมชน
ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับ ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

 ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิ
ปญญา 

 ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

 ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก 

หองสมุด ประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร อุทยานวิทยาสตรและ
เทคโนโลยีศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใตแกง
กฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําภายในเขตเทศบาลดังนี้ 

 การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และเพ่ิมเติม มาตรา 
16 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ 
         (10) การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
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      ดังนั้น เพื่อใหเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอไดมีสวนรวมในกิจกรรมและไดประโยชน 
เทศบาลตําบลบานหมอจําไดจัดโครงการฯ ขึ้นเพื่อใหเด็กรับรูและประสบการณใหมๆ นอกหองเรียนและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะได 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลารวมกันกิจกรรมใหเกิดประโยชน 
         3.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความรู และประสบการณใหม นอกหองเรียน 
         3.3 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
 3.4 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน พรอมเจาหนาที่ผูดูแล จํานวน 100 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานหมอ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ 
         6.2 ประสานงานและประชาสัมพันธกับทางเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล 
         6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
             6.3.1 กิจกรรมสงเสริมใหเด็ก เยาวชน กิจกรรมนันทนาการรวมกัน 
             6.3.2 กิจกรรมกระบวนการ เรื่องการทํางานเปนทีม สรางความคุนเคยและรูจักการทํางานเปนทีม
ในกิจกรรมสรางภาพในฝนของวัยรุนยุค 2015  และใชเวลาใหเปนประโยชน 
             6.3.3 กิจกรรมกระบวนการ เรื่องภาวะผูนําและกระบวนการตัดสินใจตามหลักการและเหตุผล 
กิจกรรมสรางพลังงานตอตานยาเสพติด กิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             6.3.4 กิจกรรมกระบวนการ เรื่องการคิดบวกของชีวิต และความซือ่สัตย ความสามัคคี การสราง
วินัย เด็กดี สูความเปนเลิศ ความรับผิดชอบในตนเองการอนุรักษวัฒนธรรมไทยการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
         6.4 จัดตกแตงสถานที่ 
         6.5 จางเหมาทําปายไวนิล 
         6.6 จัดเตรียมวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
         6.7 ติดตอจางเหมาผูรับจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 
         6.8 ติดตอจางเหมาผูรับจางทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน 
        6.9 ติดตอวิทยากร 
        6.10 คาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการฝกอบรม ที่เกี่ยวของกับโครงการทุกรายการตัวเฉลี่ย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 100,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
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 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานหมอ 
 
 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         10.1 เด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
         10.2 เด็กและเยาวชนไดเรียนรูและสรางประสบการณใหมๆ ในแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
         10.3 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ 
         10.4 เด็กและเยาวชนมีความคุนเคย และสนใจอยากเขารวมกิจกรรมกับเทศบาลมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 โครงการเรียนรูนอกหองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
         เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยที่จะตองพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 4 ปใหมีพัฒนาการทั้งดาน
รางกายอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 
เปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนรู และสรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และตามกฎกระทรวงฯวาดวย
การศึกษาแหงชาติ 
         ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบานหมอจึงจัดทําโครงการเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อใหเด็กและ
ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษานอกสถานที่จะทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง และ
จะสามารถมีความคดิรวบยอดใหการเรียนรูที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
         1. เพื่อใหเด็กไดสัมผัสประสบการณตรงจากนอกหองเรียน 
         2. เพื่อสานความสัมพันธภายในครอบครัวใหดียิ่งขึ้น 
         3. เพื่อใหเด็กไดเห็นและรับรูสภาพความเปนอยูของสัตวประเภทตางๆ 
         4. เพื่อใหครูผูปกครองและเด็กไดมีสวนรวมในการจัดประสบการณนอกหองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

        เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและรับรูประสบการณที่แปลกใหมจากสภาพจริง จากสภาพจริง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
         1. ประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงโครงการ 
         2. ใหผูปกครองลงชื่อในการไปทัศนศึกษา 
         3.รวบรวมรายชื่อในการไปทัศนศึกษา 
         4. เสนอโครงการ 
         5. ดําเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
        ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (โครงการเรียนรูนอกหองเรียน จํานวนเงินประมาณ 
80,000.- บาท) 
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9. ผูรับผิดชอบ 
        ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานหมอ 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         1. เด็กไดสัมผัสประสบการณโดยตรงจากนอกหองเรียน 
         2. ผูปกครอง และ เด็ก สานความสัมพันธภายในครอบครัวใหดีขึ้น 
         3. เด็กท่ีไดรับรูสภาพความเปนอยูของสัตวประเภทตางๆ 
         4. ครู ผูปกครอง และเด็ก ไดสวนรวมในการจัดประสบการณนอกหองเรียน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 วันเด็กแหงชาติ มีตนกําเนิดมาจากการที่องคการสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพอง
ตองกันวาควรจะใหความสําคัญแกเด็ก ๆ โดยในป พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผูแทนองคการสหพันธเพื่อ
สวัสดิการเด็กระหวางประเทศ ไดเปนผูเสนอตอกรมประชาสงเคราะห ใหมีการจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนไดเห็นความสําคัญ และความตองการของเด็ก รวมถึงเพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กตระหนัก
ถึงบทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวมในสังคม เตรียมพรอมใหตนเองเปนกําลัง
ของชาติ 
 ดังนั้นเด็กเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศชาติในการที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนา
และมั่นคง เด็กทุกคนควรไดรับการเอาใจใสจากครอบครัวชุมชนและรัฐเพื่อสงเสริมใหเด็กๆเหลานั้นไดรับ
การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยที่รัฐจัดให ไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาใน
ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรับผิดชอบ  ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความเมตตาเอื้อเฟอเผื่อแผรูจักคนเสียสละ รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน สิ่ง
เหลานี้ที่ผูใหญทุกคนตองฝกฝน เนื่องจากเด็กมีความสําคัญตอประเทศ หนวยงานรัฐจึงไดจัดใหวันเสารที่ 2 
เดือนมกราคมของทุกปเปนวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญและเพ่ือสรางความตระหนักใหเด็กๆ 
ทุกคนเปนคนดีของครอบครัวและชุมชนและประเทศชาติตอไป  ดั้งนั้น ทุกสังคมจึงใหความสําคัญแกเด็ก และ
จัดใหมีวันเด็กข้ึนทุกป เพื่อใหเด็กรูถึงความสําคัญของตนเองจะไดประพฤติปฎิบัติตนใหสมกับเปนผูที่มี
ความสําคัญของประเทศชาติดวยการตั้งใจใฝศึกษาเรียนรู ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย รูจักการใช
เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยสุจริต ฯลฯ 
 เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ไดเรียนรูถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของ
พระมหากษัตริยไทยในอดีตและปจจุบัน และไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี รวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย 
 เทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการจัดงานวนัเด็กแหงชาติ  เพื่อ
เปนการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กข้ึนและประชาชนเห็นความสําคัญของเด็กและสงเสริมใหเด็ก  กลาคิด  กลาทํา  
และกลาแสดงออก   ไดความสามัคคี  มีมนุษยสัมพันธในการเขาสังคม  มีความออนนอมถอมตน    ในสิ่งที่ดี  
ไดรูถึงความสําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอตนเองและสังคม มีความ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
มาตรา 50 ภายใตแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
 (7) สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 (8) บํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของทองถิ่น   
 และสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ   พ.ศ. 2542 และ
เพิ่มเติม  มาตรา 16 ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
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  (8) สงเสริมการทองเที่ยว 
  (10) การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
 (12) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค 
         1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย 
 2. เพื่อใหครอบครัวชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน 
 3. เพื่อใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออก ไดความสามัคคี มีมนุษยสัมพันธในการเขาสังคม  
มีความออนนอมถอมตนในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิดประโยชนตอชุมชน 
 4. เพื่อสรางความตระหนักใหกับเด็กในการรับผิดชอบเพื่อชวยเหลือครอบครัว 
 5. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรักและพัฒนาตนเอง 
 6. เพื่อสงเสริมเด็กรูรัก สามัคคี  มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีตอตนเองและสังคม 
 7. ใหเด็กและเยาวชนไดรวมงานวันเด็กแหงชาติ 
 8. สงเสริมความสัมพันธระหวางเด็ก และเยาวชน กับสวนราชการชุมชนภายในเขตเทศบาล      
หนวยงานเอกชน เปนตน 
 9. เด็กและเยาวชน ไดรวมแสดงความรูความสามารถซึ่งเปนพัฒนาการเรียนรูนอกบทเรียน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
        4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  - เด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม  จํานวน 2,000 คน 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  - การกลาแสดงออกและการมีสวนรวมในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
  - การมีจิตใจเอ้ือเฟอตอผูอื่น และมีการเสียสละ 
  - รวมกิจกรรมดวยความสนุกสนาน 
  - ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของตน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

         บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ  อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุรี   

6. วิธีดําเนินการ 
 1.  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการตอเทศบาลตําบลบานหมอ 
 2.  จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และมอบหมายหนาที่ฝายตาง ๆ  
  3.  ประชาสัมพันธเชิญชวนเดก็ใหมารวมงาน 
 4.  การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลฯ 
 5.  จัดเตรียมสิ่งของ/รางวัลในการตอบปญหา/การแสดง/เกมสตางๆ 
 6.  จัดเตรียมสถานที ่

  7.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  8.  สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         วันเสารที่สองของเดือนมกราคมของทุกป 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
         120,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
         กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบานหมอ 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         1. เด็กและเยาวชนทราบพระราชประวัติพระมหากษัตริยไทย 
 2. เด็กและเยาวชนเกิดความอบอุนใจ  ภูมิใจ รูจักคุณคาของตนเอง 
 3. ประชาชน หนวยงานตางๆ ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน 
 4. การสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับเทศบาลตําบลบานหมอ ไดดี 
 5. เด็กและเยาวชนในเขต และนอกเขตเทศบาลไดมารวมงานตามเปาหมาย 
 6. เด็กและเยาวชนไดรับความสนุกสนาน รื่นเริง เกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
 7. เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออก รูจักความสําคัญของตัวเอง ที่จะเติบโต เปนผูใหญอยาง
มีคุณภาพ 
 8. เด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมพัฒนาการที่พรอมตามวัยที่เหมาะสม  
  9. เด็ก เยาวชน ผูปกครอง และประชาชนไดทํากิจกรรมรวมกัน 
         10. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง ทําตนใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ศาสนาพุทธถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติไทย ซึ่งพุทธศาสนิกชน รอยละ 80 ของประเทศไทยที่
เคารพ และเสื่อมใสศรัทธา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ(รัชกาลที่ 9) 
องคปจจุบัน  พระองคทรงบรรพชาในศาสนาพุทธและทรงเปนองคอุปถัมภพระพุทธศาสนาหลักคําสอนที่
สําคัญของศาสนาพุทธที่ถือเปนหัวใจของศาสนาไดแก “ สอนใหทุกคนกระทําแตความดี  ละเวนการทํา   
ความชั่ว ” 
 ประเพณีที่ชาวพุทธไดปฏิบัติตอกันมา ในชวงฤดูฝนที่ชาวบานปลูกพืชและผลไมตาง ๆ เพื่อมิให
พระภิกษุสงฆไดเหยียบย่ําตนกลาตนขาว  จึงเกิดประเพณีถวายเทียนพรรษาข้ึน เพื่อใหพระภิกษุสงฆไดร่ําเรียน
เขียนอานทองตําราในชวงเวลาประมาณ  3  เดือน  
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
ภายใตแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
 (8)  บํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาของทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น   และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และเพ่ิมเติม มาตรา 16 ใหเทศบาล 
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (11)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  ดังนั้น  เพื่อเปนการอนุรักษและฟนฟูประเพณีเขาพรรษา  ใหคงสืบทอดตลอดไป  
เทศบาลตําบลบานหมอ  จึงไดจัดทําโครงการประเพณีเขาพรรษา   
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนการอนุรักษดํารงและสงเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษาของศาสนาใหอยูคูประเทศไทย
สืบไป   

2. เพื่อนําสวนราชการชุมชนเอกชนและประชาชนไดมีสวนรวมดานความคิดการเสียสละ          
ความรวมมือรวมในกิจกรรมของเทศบาล 

3. เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนประชาชนไดมีความรูความเขาใจและเกิดเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
นําหลักคําสอนมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

4.  เพื่อเปนการสงเสริมและสืบสานงานประเพณีประจําทองถิ่น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ จํานวน  8  ชุมชน   โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ และ                
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานหมอ ตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมกันถวายเทียนพรรษา  จํานวน  
300 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

1. สํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ 
2. วัดภายในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ จํานวน 1 วัด  คือ วัดบานหมอ 
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6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําโครงการจัดงานวันเขาพรรษา ประจําปงบประมาณ 2560 เสนอโครงการ 
 2. ประชาสัมพันธใหกับประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 3. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 4. ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อแกไขปรับปรุง 
 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานหมอ 
 6. สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         ชวงเดือนกรกฎาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
         ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
         กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบานหมอ 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

1. นักเรียน เยาวชน หนวยงานราชการและกลุมองคกรตาง ๆ ตระหนัก เห็นคุณคาเลื่อมใส ศรัทธา
ทํานุบํารุงศาสนา และนําหลักคําสอนมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

2. ทุก ๆ ฝายไดรูจักการเสียสละเวลา ทรัพยสิน  และรูจักหนาที่ตอสังคมและชาติบานเมือง          
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น" 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว    
๓ ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมทีป่ระชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต" มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
 ทั้งนี้ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปคกรองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
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เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแคคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไป
ไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ
ชองทางท่ีคนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทางจะมีไมมากเทากับคนที่ทํางานในหนวยงาน
ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดข้ึนก็
อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหาราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค 

      เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ผูบริหารประกาศแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ๖.๒ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.3 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 
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10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
    - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
    - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
    - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบานหมอ 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
    - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
    - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่อง
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
      
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการการสรางความโปรงในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานหมอ เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2556 
มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2558  
 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 ๓.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 



๔๙ 
 

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 
 ๖.๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

  6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบคุคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
    - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
    - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
    - ลดขอรองเรียนในการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90% 
    - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาล
มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ 
ของเทศบาล นั้น  มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกจิมี
มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการอนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทํา
ใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธกีารบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรี ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 



๕๑ 
 

 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล ประกอบดวย นายกเทศมนตรี
มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล  ปลัดเทศบาลมอบหมายให   
รองปลัดเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 ๖.๒ แจกคําสั่งมอบหมายงานใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 6.4 ใหผูรับมอบหมายตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใหแกผู
มอบทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน  
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน" 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบานหมอไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
ใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ.2558 ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

3. วัตถุประสงค 
      เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  โดยแตงตั้ง
ปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนเลขานุการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบดวยประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
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 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา มีนาคม-เมษายน และกันยายน-ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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 2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 เพื่อใหการบันทึกบัญชี   การจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
เปนแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง                
สวนทองถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบานหมอ จัดทํา
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย  ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ  ทําใหเกิดความคุมคาและมปีระสิทธิภาพ  
ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และดําเนินงานตามขั้นตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจําเปนตอการบริหารงานของ        
เทศบาลตําบลบานหมอ 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหบุคลากรงานการเงินและบัญชี  กองคลัง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
 3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรงานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจายตามงบประมาณ  โดยแยกตามแผนงาน/งาน  และหมวด/
ประเภทรายจายตามงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
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 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 
 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดําพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และ                       
แกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหนาเจาหนาที่พัสด/ุผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
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 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 
 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและ   
เกิดความคุมคา เปนประโยชนกับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน                
ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลบานหมอ  มีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่
ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสรดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตาง ๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม            
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ                
กระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ และชุมชนตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี ้
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชอทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ  เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบานหมอ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่อง
ที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน      
ผูบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวเพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อใหบริการที่ดี
กับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้เทศบาลตําบลบานหมอ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา
,ดานไฟฟาสาธารณะ,ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส,ดานงานสาธารณสุข,ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี,ดาน
การสงเสริมอาชีพ,ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น,ดานการสงเสริมการทองเที่ยว,ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,ดานศึกษา และดาน
การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล(การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการ
สาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น(ดานถนน ทางเดิน และทางเทา,ดานไฟฟาสาธารณะ,ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส,ดานงานสาธารณสุข,ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี,ดานการสงเสริมอาชีพ,ดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น,ดานการสงเสริม
การทองเที่ยว,ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ 
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล(การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง
น้ํา  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที)่ 
 6.2 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสด/ุคาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียนราษฎร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ มีภารกิจใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนใหบริการ
ประชาชนเกี่ยวกับการแจงเกิด แจงตาย ยายที่อยู กําหนดเลขที่บาน โดยดําเนินการ ณ ศูนยบริการรวมหรือ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ เพ่ือบริการ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
 ในขั้นตอนการงานทะเบียนราษฎร ไดกําหนดแนวทางเพ่ือปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสใน
การดําเนินงานโดย  
 -ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัยสูง การ
เขาสูระบบตองเปนผูรับผิดชอบเฉพาะท่ีตองผานการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว  รหัสลับ  
 - ใชมาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือปองกนัการทุจริตทางการทะเบียนโดยนายทะเบียนทองถิ่น
ตรวจสอบการปฏิบัติดวยตนเอง  
 นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบบัตรคิวเพื่อใหบริการ
ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียน
ราษฎร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกตองของระบบงาน
ทะเบียนราษฎร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนราษฎร ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 
 6.2 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสด/ุคาใชสอยฯ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในการดําเนินงานทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการตอตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ เปนหนวยงานบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาล
มีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ 
ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง
ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งใน
การทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ 
สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก บริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ
ไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลบานหมอ ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน-หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการตอตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสดงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที ่

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ 



๖๖ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกกอง ของเทศบาล 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่
ใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยกวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



๖๗ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานหมอ มีความปลกหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล (Good Govenance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่น 
กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคลองกับมาตรา 8  แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทีไดกําหนดใหสวนราชการ
จะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และการปฏิบัติภาคกิจของ
สวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตว สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลบานหมอ จึงมีการนําเทคโนยี
มาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขึ้นตอนการใหบริการแกประชาชน
อยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบ เพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานที่มีความเปนธรรมโปรงใส
ยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมคีวามพึงพอใจ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงขึ้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดให
มีกลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุแลผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชัน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกกอง ของเทศบาล 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพงึพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลัการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขึ้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีด่ี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป นั้น 
 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนองมีผลการประเมินไมต่ํากวา
ปที่ผานมา เทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขึ้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพือ่ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลบานหมอใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบานหมอ 
 4.3 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบานหมอ 
 4.4 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการติดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไป พรอมทั้ง
จัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียน หรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหาร
ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกกอง ของเทศบาล 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลบานหมอ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “ การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริการราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลบานหมอ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น งานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาขนไดมากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขึ้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการ ที่มีคุณภาพทั่วถึง และแกไขปญหาตาง ๆที่
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวมเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได 
 3.3 เพื่อรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ และผูมาติดตอราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมทําคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการติดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนกระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกกอง ของเทศบาล 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
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 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบอํานาจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานดานตาง ๆ ภายในองคกรนั้น เพือ่เปนการ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับผิดชอบที่มอบหมายใหผูใตบังคบับัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรูความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ ภายใตกรอบอํานาจหนาที่กฎหมายกําหนดให
เปนไปตามอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานหมอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่ง 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการทุก
สวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 การบริหาราชการ การดําเนินการ การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลาบฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การที่ยากเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่อง ๆ เพียงผูเดียว ก็อาจจะทําใหเกิดชองวางใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนตาง ๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาล  
จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ     
รองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตาง ๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที ่
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 2 เรื่อง 
5.พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 256๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
 กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เปนปจจัยสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน  เนื่องจากการปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยอมจะตองอาศัย
ระบบงานและการบริหารจัดการที่ดี บนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนเอื้อตอการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
บุคลากรภายในองคกรตองเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต มีขวัญกําลังใจ และเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ  เปนที่พึงพอใจของประชาชน 
 จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลบานหมอจึงไดใหความสําคัญกับการสงเสริมสนับสนุน  กระตุน  
และสรางแรงจูงใจใหบุคลากร เกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่  เกิดความไววางใจและเชื่อมั่น ของ
ประชาชน และดํารงตนตั้งมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ผูทรงเปนแบบอยางแหงธรรมจรรยาสูงสุดตามแนวทางปฏิบัติของประมวลจริยธรรมขาราชการ จึงจัดใหมี
โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลที่มีความประพฤติและการปฏิบัติงานดีสมควรเปนแบบอยางใหแกขาราชการ
โดยทั่วไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.๑ เพื่อสรรหาบุคลากรของเทศบาลที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม  มีผลงานดีเดน ยึดมั่นในคุณธรรม
ศีลธรรมอันดีปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความซื่อสัตยสุจริต อุทิศตนและสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีมนุษยสัมพันธอันดี  มีน้ําใจเอื้ออาทร  และเปนแบบอยางท่ีดีงาม 
 3.๒ เพื่อยกยองเชิดชู สรางขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจแกผูไดรับการคัดเลือกเปนแรง
บันดาลใจใหเจาหนาที่ทุกระดับ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทําความดี  ยึดถือเปนแบบอยางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนและสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอหนวยงานและประชาชนเปนอยางดี 
 3.๓ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และจิตสํานึกที่ดีของผูปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล จํานวน ๒ คน  
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑)  เปนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล     
ตําบลบานหมอ 
  (๒) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลบานหมอติดตอกันไมนอยกวา ๒ ป  นับถึงวันที่ 
๓๐ กันยายนของปที่คัดเลือก 
 (๓) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการเปนที่ประจักษ และ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทางราชการจนเปน
แบบอยางที่ดีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 (๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
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  (๕) ไมเปนผูที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนมากอน ในกรณีท่ีเคยไดรับการ
คัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนแลว ควรเวนระยะเวลา ๑ ป 

5.พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.๑  เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเดนจากผูบริหารทองถ่ิน 
 6.๒  ประชาสัมพันธและใหแตละกองพิจารณาสงรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 6.๓ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน 
 6.๔ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 6.๕ คณะกรรมการ ฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน 
 6.๖ ประกาศยกยองผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมกราคม -  กันยายน  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 บุคคลที่ไดรับการยกยองใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน 
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 2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
 กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคลผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ          
เทศบาลตําบลบานหมอ 

๒. หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม  ถือเปนการสรางรากฐานอัน

สําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข  โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิรยะอุตสาหะ  กลาหาญ  ซื่อสัตยสุจริต  และ

เสียสละเพ่ือสวนรวม  ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น  เพื่อสงเสริมใหบุคลากร ที่มีความตั้งใจใน

การปฏิบัติงานดวยความซื้อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนผูที่ทําคุณประโยชน

หรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานหมออยางสม่ําเสมอ   

 เทศบาลตําบลบานหมอจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคลผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม
ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานหมอ ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค           

 ๓.๑ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน  และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบล 

บานหมอ    

๓.๒ เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ  ตระหนักถึงความ

ซื่อสัตยสุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 ๓.๓ เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธใหแกประชาชนในเขต เทศบาลตําบลบานหมอ มีคานิยม  

ยกยอง  เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต          

 - ประชาชน  หนวยงาน  องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ 

 - ผูทําคุณประโยชน  และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล 

๕. พื้นที่ดําเนินการ          

 พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ    

๖. วิธีดําเนินการ           

 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชเูกียรติบุคคลทีด่ํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผานทางสื่อชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซดเทศบาลตําบลบานหมอ สื่อสังคม หอกระจายขาว เปนตน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ          

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

๘. งบประมาณดําเนินการ         

 ไมใชงบประมาณ 
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ          

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ  

๑๐. ตัวชี้ว ัด/ผลสัมฤทธิ ์          

 ๑๐.๑ ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคลผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ           

เทศบาลตําบลบานหมอ  

๑๐.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ  มีคานิยม  ยกยอง  เชิดชู  และเห็นคุณคาของการ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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 2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการเชิดชูเกียรติประชาชนผูดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราช

ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา  ๒๕  ป  ตั้งแตกอนวิกฤติการณ

ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน  เกษตรกร

จะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  ทั้ง

พืชผัก  ไมผล  ไมยืนตน  พืชสมุนไพร  พืชใชสอย  ในลักษณะของสวนผสม  ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตร

เพื่อการบริโภคและจําหนาย  ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับ

เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายใน

ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ  เนื่องจาก

เปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ  ใหเกิดประโยชน  ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและ

สารพิษตกคาง  ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอาศัย  และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปน

การลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปน

การเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 

 เทศบาลตําบลตําบลบานหมอ ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเริ่มจากการดําเนินในครัวเรือนเปนลําดับแรก  จึงไดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูดํารงตนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง  อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหประชาชนไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

๓. วัตถุประสงค           

 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และเปนการสรางแรงจูงใจให

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ  เห็นประโยชนที่ไดรับตามการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. สถานที่ดําเนินการ 

 ในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ 

๕. วิธีดําเนินการ           
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชเูกียรติบุคคลทีด่ํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผานทางสื่อชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซดเทศบาลตําบลบานหมอ สื่อสังคม หอกระจายขาว เปนตน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ          

 ระหวางเดือนพฤษภาคม - กันยายน 
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๗. งบประมาณดําเนินการ         

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ          

 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานหมอ   

๙. ตัวชี้ว ัด/ผลสัมฤทธิ์          
 จํานวนบุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคคลในองคการไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวย

ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี

   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการในการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดเปน    

กลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-

2564) การประเมิน ITA เปนระบบการประเมินการบริหารงานราชการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได จะชวยฟนฟูและชวยสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแกระบบราชการไทยโดย

อาศัยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและองคกรมหาชนที่จะรวมผนึกกําลังการตอตานการทุจริตปดหนทาง 

ปดชองวางการกระทําการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม  คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายใน

องคกร  โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน

องคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม  แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงาน

ตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ตลอดจน

เปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึง

ภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น  เทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดจัดทํามาตรการ  “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการในการแสดง

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน”  ที่กําหนดดัชนีชี้วัดความโปรงใสในการประเมินการปฏิบัติราชการดวย

ความซื่อสัตย  สุจริต  เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค           

 ๓.๑ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม   

 ๓.๒ เพื่อใหทุกสวนราชการ  (สํานัก/กอง)  นําไปยึดถือและปฏิบัติ 

 ๓.๓ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส  มีคุณธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชีว้ัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ   

๕. พื้นที่ดําเนินการ          

 เทศบาลตําบลบานหมอ 
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๖. วิธีดําเนินการ            

๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของผูบริหารทองถิ่นกับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบล   

บานหมอที่มีดัชนีในการประเมนิการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต   

 ๖.2 แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ          

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘. งบประมาณดําเนินการ         

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ          

 ทุกสํานัก/กอง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๐. ตัวชีว ัด/ผลลัพธ 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

  กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 

 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับกานใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบานหมอจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ” ขึ้น       
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอจากหนวยงานรัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานหมอ 

๖. วิธีดําเนินการ 
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
-   การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
-   การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด 
-   การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลบานหมอ 

๑๐. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
เทศบาลตําบลบานหมอใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกิจการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลบานหมอจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
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 2.5.3 ดําเนนิการใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถือปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลบานหมอมีนโยบายใหหลักธรรมภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตัวเอง 
 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลบานหมอ รวมถึงจําทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรยีนของเทศบาลตําบลบานหมอข้ึน เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน  

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ  
๓.๒ เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานหมอ 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
  ๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลบานหมอ 

 ๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 ๖.๔ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของ                
เทศบาลตําบลบานหมอใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียคูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความ
ตองการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

๑o.  ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ      

เทศบาลตําบลบานหมอตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลบานหมอโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  
 มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลบานหมอวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 

๒.  หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ    
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบล
บานหมอ จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนเทศบาลตําบลบานหมอวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียน และการตอสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดคลองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

๓.  วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพือ่สรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๒ เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานหมอ 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ  
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๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ 

๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและการประพฤติมิชอบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความ
มั่นใจใหแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 

๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

๑o.  ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้ว ัด 
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานหมอใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
             ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนอย
งาน ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได    ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ
ใหบริการวา            “ศูนยขอมูลขาวสาร”โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการ
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ 
              ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลบานหมอจึงได
มีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว  โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร           
เทศบาลตําบลบานหมอ ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลบานหมอโดยมีสํานักปลัดเทศบาลเปน
ผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดเพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ
และหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ
เปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
           3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง 
           3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน                  
เทศบาลตําบลบานหมอ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
           ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานหมอ  จํานาน 1 แหง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
           ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานหมอ(ภายในศูนยบริการรวม เทศบาลตําบลบานหมอ) 
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6. วิธีดําเนินการ 
          6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
           6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
           6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเผยแพรใหประชาชนทราบ
และตรวจสอบไดขอมูลครบตามรายการที่กําหนด 
           6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
           6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
           6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
           6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
           4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
           ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
           จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานหมอ 
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 3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

 มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลายหลาย” 

2.หลักการและเหตุผล 
         ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด
องคกร อํานาจหนาที่ แผนงานโครงการและอื่นๆ 
         ดังนั้น เทศบาลตําบลบานหมอจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลังของเทศบาลตําบลบานหมอไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วตัถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 
         3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
         3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูใหบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 
ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
        พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
        จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
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- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
        4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
        ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
        สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 
10.ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
        จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และการ
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร  ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตประพฤติ               
มิชอบในภาครัฐ  เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ            
ในภาครัฐใหมีคามเขมแข็ง  เพื่อใหมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน  และการ
จัดซื้อจัดจาง  จัดหาพัสดุตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น  และการรับเรื่อง
รองเรียนทางดานการเงินการคลัง  ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลบานหมอ และปดประกาศขอมูลดังกลาว
ที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบานหมอ  ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางอ่ืน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ  ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล  ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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 3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานหมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
         ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด
องคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
         ดังนั้น เทศตําบลบานหมอจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะการเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน ว ิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารรถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และ
เขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบานหมอไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
         3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึน้ 
         3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
         พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบานหมอ 

6.วิธีดําเนินการ 
         จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบานหมอรานคาชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนที ่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและให
ประชาชน 
   สืบคนเอง 
- เว็บไซดหนวยงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
        ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
        สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
        จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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        3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรอง/รองทุกขของประชาชน 
         3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการที่มีผลกระทบตอ
ความเปนอยู และสุขอนามัยของตัวประชาชนในทองถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดประชาคมและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลตําบลบานหมอ  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญใน
ดานการใหบริการสาธารณะ  การสรางความเจริญกาวหนาใหแกประชาชนในทองถิ่น  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง   
จึงตองสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  อีกทั้งยังมีคณะกรรมการชุมชนเปน
แกนนําที่สําคัญในการพัฒนาชุมชนสงเสริมใหประชาชนในชุมชนเกิดความรวมมือ  รวมใจ  รวมคิด  รวมทํา  
รวมกันศึกษาปญหาความตองการของชุมชนและแกไขปญหาชุมชนดวยชุมชนเองโดยการสนับสนุนของภาครัฐ 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อใหคนในชุมชนไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาความตองการเพื่อ  ใชเปนขอมูล
ในการพัฒนา 
 3.2 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน   
 3.3 เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 8 ชุมชน ในเขต             
เทศบาลตําบลบานหมอ  

5. พื้นที่ดําเนินการ                            
 บริเวณชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน 

6. วิธีดําเนินการ 
         6.1 จัดเวทีประชาคม  
 6.2 จํานวน 8 ชุมชน  โดยประชาชนมาเขารวมเวทีประชาคม 
 6.3 คณะผูบริหารเทศบาล  หัวหนางาน  พนักงาน  เจาหนาที ่
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
         50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
         กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานหมอ 
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10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําประชาคม 
 10.2 สามารถทําใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน และสนับสนุนใหหนอยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซ ึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวน
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน  เทศบาลตําบลบานหมอไดดําเนินการจัดโครงการจัดทํา
แผนชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว ในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลบานหมอ ประจําป 2561-2564 
รวมถึงนําเขาบรรจุไว ในราง  เทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปถัดไป   เทศบาลตําบลบานหมอจึง
ไดจัดใหมีโครงการจัดทําแผนชุมชนขึ้น  

3. วัตถุประสงค  
         3.1 เพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 
         3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
         3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว ในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
         3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
         3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
         3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ    
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
         จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาล
ตําบลบานหมอ สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว 
ในแผนสี่ปของเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ                             
         เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
         6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
         6.2 ประสานชุมชน 
         6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
         6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
         6.5 ดําเนินจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
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        6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
 
 
        6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน 
         6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
         6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
    จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 8 ชุมชนระหวาง
เดือนมีนาคม – เมษายน  

8. งบประมาณดําเนินการ 
        50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
        สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
        1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
         2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
         3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว ในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล 
         4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรมกันแกไขปญหาของชุมชน 
         5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
         6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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 3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสานสัมพันธชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ตามที่ รัฐบาลไดมีนโยบายดานการใหบริการประชาชน  โดยเนนการใหบริการแกประชาชนทุกคนที่
ไปติดตอราชการจะตองไดรับการบริการจากเจาหนาที่ของรัฐดวยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  และเปน
ธรรมเพื่อลดเงื่อนไขระหวางสวนราชการกับประชาชน  ผูบริหารเทศบาลตําบลบานหมอ  ซึ่งมีความหวงใย
ความเปนอยูของประชาชน  จึงมีความประสงคจะใหประชาชนทุกคนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลไดรับการ
บริการในดานตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ  และเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบานหมอ  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใตแหง
กฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําภายในเขตเทศบาล  ดังนี้ (7) การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ  
และผูพิการ  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2542 และเพ่ิมเติม มาตรา 16  ใหเทศบาล เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้  
(6) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาสในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  จะตองไดรับบริการอยางทั่วถึง  โดยการออก
หนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่  ซึ่งโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความเห็นของทีมคณะ
ผูบริหาร  ซึ่งเห็นวา  การบริการประชาชน  เปนภารกิจหลักของเทศบาล  โดยใหเจาหนาที่ทุกระดับตัง้แต
ผูบริหารตลอดจนถึงผูปฏิบัติทุกคนตองทําหนาที่ใหบริการประชาชนใหเปนไปดวยความสะดวก  รวดเร็ว  
ถูกตอง  เปนที่ประทับใจและใหประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการจากเทศบาลไดรับประโยชนสูงสุด  และเกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด  ซึ่งเทศบาลเปนหนวยงานที่ทํางานใกลชิดกับประชาชนอยูเสมอ  จึงตองทํางานใหเกิดความ
รวดเร็วลดขั้นตอนและระยะเวลาการทํางาน  เนนการบริการที่ดีตอประชาชน  และแกไขปญหาสังคม  และ
ความยากจนเชิงบูรณาการ  อยางตอเนื่อง  โดยยึดหลักบุคลากรระดับผูนําหมูบาน  ผูนําชุมชนและประชาชน
เปนหลักพรอมกับประสานงานหนวยงาน / องคกร / สวนราชการ/ องคกรเอกชน  เพื่อกอใหเกิดการบูรณา
การในการทํางานและมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชนอยางยั่งยืน  เปนการสรางความเขมแข็งใหกับ
หมูบานและชุมชน  และเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบําบัดทุกข  บํารุงสุขใหแกประชาชนอยาง
แทจริง  เปนการคืนความสุขใหกับประชาชนในชาติ  และการสรางความปรองดองสมานฉันทใหประชาชน  
ทุกหมูเหลา  ตามแนวทางการบริหารราชการแผนดิน  ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ไดกําหนดการ
ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย  หรือ  โรดแมป  ดังนั้น เพื่อเปนการบริการประชาชน  การ
รับทราบปญหาและความตองการของประชาชนและสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับเทศบาล  รวมถึงการ
ปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  และแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย  
การบริหารงานราชการแผนดินที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยไดกําหนดไว  เทศบาลตําบลบานหมอจึงจัด
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชน  (คืนความสุขใหชุมชน)      
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3. วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบําบัดทุกข  บํารุงสุขใหแกประชาชนอยางแทจริง 
และเปนการคืนความสุขใหกับประชาชน  และการสรางความปรองดองสมานฉันทใหประชาชนทุกหมูเหลา  
เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางภาคประชาชนกับภาคราชการ  ตามแนวทางการบริหารราชการแผนดิน        
ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดกําหนดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 
  2.  เพื่อรับทราบถึงปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
  3.  เพื่อเปนการออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลทุกชุมชนอยางใกลชิดและท่ัวถึงเพื่อเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีตอเทศบาล  และเพื่อเปนการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลกับประชาชนในเขตเทศบาล 
  4.  เพื่ออํานวยความสะดวกในการมารับบริการดานตางๆ แกประชาชน  เชน  การชําระภาษี  
คาธรรมเนียม  ใบอนุญาต  การรับลงทะเบียนผูสูงอายุ  คนพิการ  การรับขอมูลปญหาดานตางๆ ใหคําปรึกษา
ดานกฎหมาย  ดานการขออนุญาตกอสรางอาคาร  การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  การใหบริการดานการ
ซอมเครื่องใชไฟฟา  จากหนวยงานของเทศบาลและหนวยงานอื่น เปนการบูรณาการรวมกัน ฯลฯ 
  5.  เพื่อเปนการสงเสริม  สนับสนุนใหประโยชนหรืออํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนการทั่วไป  
เชน  การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  และการอํานวยความสะดวก  ในการดูแล
ตรวจสุขภาพรางการและการรักษาพยาบาล  การคัดกรองสุขภาพ  เพื่อเปนการสงเสริมดานการสาธารณสุข  
การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  และเปนการชวยฟนฟูสุขภาพรางกายของประชาชนและ
ผูสูงอายุที่มารวมรับบริการในครั้งนี้ 
  6.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  การใหความรู  การสาธิต  การฝก  ในการประกอบอาชีพดานตางๆ ที่
ควรรูแกประชาชน  เพื่อใหประชาชนไดนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน  เชน  การจัดกิจกรรมการ
ใหความรูดานการฝกทักษะอาชีพตางๆ การทําการเกษตรกรรมพืชผักสวนครัว  เชน การเพาะทานตะวันงอก
และถ่ัวงอก  สาธิตการทําขนมโดนัทจิ๋ว  การหอเหรียญเปนรูปนกยูง  เพื่อเปนการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริฯ  อาชีพตัดแตงทรงผม  และการบริการตัดแตงทรงผม 
  7.  เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร  ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น/ในแตละหมูบาน  
ในเขตเทศบาล  เชน  ในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ในการดูแลรักษาและพัฒนาทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
        ประชาชนทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ  ไดรับบริการในดานตางๆ จากเทศบาลอยาง
ทั่วถึง  และไดรับทราบขอมูล  ขาวสารและความรูเกี่ยวกับโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนและได
นําเสนอถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน  รวมถึงไดประสานรวมมือระหวางเทศบาลหนวยงานราชการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ในการติดตามเก่ียวกับการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดภายในชุมชน  รวมถึงไดรับการ
บรรเทาปญหาความเดือดรอน   
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5. วิธีดําเนินการ 
 1.สํารวจความตองการของชุมชน 
 2.เขียนโครงการขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
 3.ประสานงานกับผูที่เปนวิทยากรฝกสอนอาชีพ 
 4.จัดประชุมผูเกี่ยวของ  เพื่อเตรียมดําเนินการ 
 5.จัดอบรมฝกอาชีพ 
 6.ติดตามประเมินผล 

 6. ระยะเวลาดําเนินการ 

        4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
         300,000  บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบานหมอ 

9. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

 1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอเทศบาล  กอใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาดานตางๆ  
 2. ประชาชนไดรับการแกไขปญหา  ความเดือดรอน  ตรงตามความตองการ 
 3. ทําใหเทศบาลทราบถึงปญหาและไดขอมูลตรงกับความเปนจริงในการจัดเก็บขอมูลในการ  
วางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนตอไป 
 4. เกิดความปรองดองสมานฉันท 
           5. เกิดความรวมมือระหวางประชาชนกับภาคราชการ 
           6. เกิดการพัฒนาอาชีพและรายได 
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  3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบ
ถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานหมอ เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
การดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีว ิตไดอยางปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุ
เดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
        3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
        3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
        3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย 
        รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่ 
เทศบาลตําบลบานหมอ 

5. วิธีดําเนินการ 
        5.1 มีการมอบหมายใหเจาหนาที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบดําเนินการ
เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ 
         5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
         5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลบานหมอ 
         5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหาร
พิจารณา สั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
         5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับตั้งแตว ันรับแจง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
         ใหบริการในวัน เวลาราชการวัยจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ชองทาง 
รองทุกข/รองเรียน  ไดแก 1)ไปรษณีย  2)โทรศัพท  3)โทรสาร  4)เว็บไซต  5) เฟสบุค  

7. งบประมาณดําเนินการ  
         ไมใชงบดําเนินการ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานหมอ 

9. ตัวชี้วดั/ผลลัพธ 
         9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานหมอ 
         9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข 
         9.3 อออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 การดําเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลบานหมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         เทศบาลตําบลบานหมอ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูอํานาจหนาที่ดวยความเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ 
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ  ดังนั้นเพื่อใหดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปน
การอํานวยและตอบสนองความตองการของเทศบาลตําบลบานหมอจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพื่อไวสําหรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือมาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
         3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบาน
หมอ 
         3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที ่

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
        ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือนรอนหรือผูมีสวนได
เสียที่เกี่ยวของโดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางไดอยาง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
         5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
         5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
         5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
         5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
         ใหบริการในวันเวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง     
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ  6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 
036201123 ทางโทรสารหมายเลข 036 201 123    6.3 ทางเว็บไซต   6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
         ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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         สํานักปลัด  เทศบาลตําบลบานหมอ 
 
 
 
9. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนได
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและสังคมและการอยูรวมกันแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานหมอ 
         9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
         9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูเรียกรองทราบภายใน 15 วัน 
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 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดงบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานหมอ 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
         ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลบานหมอในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องคกร ในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลบานหมอ จึงแตงตั้งคณะกกรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา เทศบาลตําบลบานหมอขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
         เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานหมอและแผนพัฒนาสี่ปของ
เทศบาลตําบลบานหมอใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ  และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบานหมอกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานหมอ จํานวน 11 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
         เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
         6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานหมอบางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคดัเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานหมอแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนที่พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) 
และขอ 9 ที่กําหนด 



๑๐๘ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
        ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
        งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานหมอ 
 
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
        เทศบาลตําบลบานหมอมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานหมอเพื่อ
เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานหมอและราง
แผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลบานหมอ ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และทําใหความสําคัญในการ
ตอตานการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๕,๘ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหจัดทําและ
ทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงแจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหนําโครงการ/กิจกรรมที่เปน
ปญหาและความตองการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมทองถิ่นมาใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
สี่ป ทั้งนี้เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในพ้ืนที่ และบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อเปนจุดเชื่อมตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป  โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป เพราะแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
โดยมีหลักคิดที่วาภายใตยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพฒันาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่ง
แนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการหรือกิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่
จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดังนั้น กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของประชาชน คือ หัวใจของการพัฒนาแบบยังยืนซึ่งเปนการพัฒนา
ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (๖) ใหราษฎรไดรับ
การศึกษาอบรม (๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒   
การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยาและ
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองดังนี้ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง (๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตยความ
เสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (๓๑) 
กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสังคม
ปจจุบัน เพราะการวางแผนทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางในการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคนําไปสูเปาหมายที่ตองการได และจะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การ



๑๑๐ 
 

กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน การนําโครงการ/
แผนงานที่มาจากความตองการของประชาชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จะตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาแตละแนวทาง  ฉะนั้นเทศบาลตําบลบานหมอจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของโครงการดังกลาวจึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนใหกับเทศบาลไดรับทราบและนําไปดําเนินการแกไข
ปรับปรุงและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงโดยใชเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
         3.๑ เพื่อรับฟงและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเพื่อ
ใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 3.๒ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนใหกับเทศบาลไดรับทราบและ
นําไปดําเนินการแกไขปรับปรุงและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
 ๓.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
ในทุกๆ ดาน โดยใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ รวมคิด รวมทํา รวมแสดงความคิดเห็น รวมติดตาม
และประเมินผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
        ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ สมาชิกสภาเทศบาล,ประธานชุมชน,คณะกรรมการชุมชน,
ผูใหญบาน,กํานัน,หัวหนาสวนราชการ,ผูแทนสวนราชการ,ผูแทนรัฐวิสาหกิจ,ผูแทน อสม.,อปพร.,กลุมสตรี,
ผูแทนผูสูงอายุ,สื่อมวลชน ฯลฯ จํานวน ๑๐๐ คน 

5. วิธีดําเนินการ 
         จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
        เดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙ 
7. งบประมาณดําเนินการ 
         50,000  บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         สํานักปลัด  เทศบาลตําบลบานหมอ 

9. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         9.๑ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ ไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น     
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบานหมอ 
 9.๒ เปนการสรางความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหกับประชาชนในชุมชนไดรับ
ประโยชน 
 9.๓ ประชาชนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองและความตองการของชุมชนไดอยาง
แทจริง 
 9.๔ สามารถสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของคนในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 



๑๑๑ 
 

 9.๕ สามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรมของประชาชน ในการพัฒนา
ทองถิ่นเปนสําคัญจึงควรใหคณะกรรมชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนชน
ขึ้นมาดวยตนเองดังความหมายของแผนแมบทชมชุนที่ว า “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการให
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของ
ตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได 
และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกดิความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่
ตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
         เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากันของชุมชน
ในการพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ 

5. วิธีดําเนินการ 
         5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนดําเนินงาน 
         5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและ       
เสียงตามสายในหมูบาน 
         5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
         5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
         4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
         50,000 บาท 

 8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

9 ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
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        ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุกในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางกับทั่วถึงและเทา
เทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ 
คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได 
 
 
           3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ตามที่เทศบาลตําบลบานหมอไดดําเนินการตามบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน     การจัดซื้อ
จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม)  ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบานหมอ 

3. วัตถุประสงค 
        เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน ( โดยวิธีผานการประชาคม)  ในการที่มีสวนรวมกับ                เทศบาลตําบล
บานหมออยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบานหมอไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชน และสงเสริมกลไกภาคประชาชน ( โดยวิธีผานการประชาคม)  ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบานหมอ นั้นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
         ตัวแทนประชาคมทั้ง 8 ชุมชน 

5. วิธีดําเนินการ 
         5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน ( โดยผานการประชาคม)  ใหมีสวนรวมกับ                           เทศบาล
ตําบลบานหมออยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบานหมอไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ภาคประชาคม(ตัวแทนประชาคม)  ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลบานหมอในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทน
ประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน     เปนกรรมการเปดซองสอบถามราคา  เปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
         5.2 มีการใหความรูตัวแทนประชาคมเพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาทําเนินการ 
         ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
         ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         ทุกสวนราชการในเทศบาลตําบลบานหมอ 

9. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ             เทศบาลตําบล
บานหมอ 
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         9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นตนเอง 
         3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลวา
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนําผลที่ไดจาการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตอไป 
         ดังนั้น อาศัยอํานาจความในมาตรา 9(3)  และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เทศบาลตําบลบานหมอจึงไดจัดทํากิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
        เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอมีการขับเคลื่อนอยางเปน   รูปธรรม 

ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชว ิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขาวสาร 

โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานหมอ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 
         3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการที่มีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบานหมอและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ            เทศบาลตําบล
บานหมอ 
 3.3 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
         เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
         6.1 ขออนุมัติผูบริหารในการแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีหนังสืออนุญาตแตงตั้ง
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาเทศบาล ผูทรงคุณวุฒิ รวมเปนคณะทํางาน 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0692.4/ว 435     ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2548)   จํานวน 7 คน ประกอบดวย 
              (1)  ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน         2 คน    
              (2)  ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล                                 2 คน 

              (3)  ผูทรงคุณวุฒิ                                                 2 คน 
              (4)  ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)                                เปนกรรมการและเลขานุการ 
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              (5)  หัวหนาสํานักปลัด                                           เปนผูช วยเลขานุการ 
              (6)  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป                                    เปนผูช วยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
   1)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
   2)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ ปละ 2 ครั้ง แลวเสนอผลการประเมินให
เทศบาลตําบลบานหมอทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการดําเนินภารกิจตางๆของเทศบาลตําบลบานหมอ   
   3)  จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ  
เทศบาลตําบลบานหมอ เพื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ 
   4)  รายงานผลการประเมินและขอเสนอแนะใหนายกเทศมนตรีทราบเพื่อพิจารณาและสั่งการตอไป 
 6.3 ประชุมคณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดกรอบ 

และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ โดยนําผลการประเมินของ CORE TEAM มา
เปนแนวทางในการประเมินฯ 
         6.4 จัดทําสรุปรายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ เพื่อปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
         ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานหมอ 

หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลบานหมอมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 
     4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 



๑๑๕ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. 2544 

กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอ             ผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นงบประมาณ 
         ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯกําหนดเทศบาลตําบลบานหมอจึงไดมีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป 

3.วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลบานหมอ 
         3.2 เพื่อสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน 
         3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและกรรมการ ตรวจเงิน
แผนดินตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
         สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบานหมอ    

6. วิธีดําเนินการ 
         6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
         6.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
         6.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
         6.4.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
        ทุกปงบประมาณ 
 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
        ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
         10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
         10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยไมว าจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซ ึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ  สั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและ   การปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทาง
ราชการกําหนดไว   ซ ึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการ  ดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไม
สามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพใหเห็นเปนภาพรวมของหนวยงานได   ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ 
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วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมคลุบ
คลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสมการมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่
กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
         เทศบาลตําบลบานหมอพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบควบคุมภายในให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน เทศบาลตําบลบานหมอ 

3.วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคาโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ ้ําซ อนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
         3.2 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการมาปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย     การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ 
         3.3 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน       ผูกํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด 
        3.4 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
         6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลบานหมอ(ระดับองคกร)  จัดสง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)  ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
         6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลบานหมอนําแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบปอ.3)  ไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ(ระดับสวนยอย) 
         6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลบานหมอรายงานผลดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบปอ.3)  พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
ตําบลบานหมอ 
         6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบานหมอประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
         6.5 รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน        ผูกํากับ
ดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ 
         ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
         10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
         10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         10.3 มีการรายงานการติดตามปริเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 
  4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง

มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

เทศบาลตําบลบานหมอจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบานหมอเปนไปอยางโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ การกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย

ความโปรงใสและเปนธรรม 
๓.๒ เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง

การโอนยาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลตําบลบานหมอ พนักงานครูเทศบาลตําบลบานหมอ พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการ

ดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 



๑๑๙ 
 

เทศบาลตําบลบานหมอ 

๖.วิธีดําเนินการ 
ตรวจสอบกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแตงตั้ง บรรจุโอนยาย 
-แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้ง เทศบาลตําบลบานหมอไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
-การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปหนวยงานอื่น และ กทจ. จังหวัดอื่น รวมถึง

ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
-มีการประชาสัมพันธลงเว็บไซตของเทศบาลตําบลบานหมอ 
-มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบานหมอ 
-ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินงานในการบรรจุแตงตั้ง 
-การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลตําบลบานหมอรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุร ี
-ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลบานหมอจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่ 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรมีีมติเห็นชอบ 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
-แตงตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลบานหมอไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการขอบังคับ
ที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 

-มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความ แจงผูที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 

-มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอืน่ และ กทจ.จังหวัดอื่นรวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลบานหมอ 

-มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
-มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตําแหนง เพื่อความโปรงใส 
-มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินอยางชัดเจน 
-ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ

ที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
-การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุร ีกอน 
-ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงเทศบาลตําบลบานหมอ จะออกคําสั่งแตงตั้งได

ตองไมกอนวันที่เทศบาลตําบลบานหมอรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสระบุรี 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่

เทศบาลตําบลบานหมอไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ อยางเครงครัด 
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-มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 

-มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

-มีการประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลาเปนตน 

-มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตามขอสงสัยและโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม 

-นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และแจงผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

๗.ระยะเวลาการดําเนินการ 
๔ ป(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 

ยาย ของเทศบาลตําบลบานหมอ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได 
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  4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ ตลอดจน             
มติคณะรัฐมนตรี  วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ  และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  สรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุด มีความถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง  ไมมีขอผิดพลาด  บริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ เสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น มีการทํางานที่มี
กระบวนการโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง  มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผย  สามารถตรวจสอบได  จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
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 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
และทีแ่กไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานหมอ ภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ   และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง                
สวนทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น  และปดประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อให
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 2561 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน
ของเทศบาลตําบลบานหมอ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอย  จึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ และวางฎีกาเบิกจาย
เพื่อเบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได  สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกัน  ตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ  จะตองเปนไปดวยความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  จึง
จําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง  มีความสุจริต  สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ  จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหการรับจายเงิน  และการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ – รายจายของ
เทศบาลตําบลบานหมอ 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการรับจายเงินของเทศบาลตําบลบานหมอ  เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 
6. วิธีดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 
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 - สรุปผลการรับจายเงิน ของเทศบาลตําบลบานหมอ  ใหประชาชนทราบทางชองทางตาง ๆ เชน  
ทางเว็บไซต  ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับจายเงินของเทศบาลตําบลบานหมอ               
ทําใหเกิดความโปรงใสในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลบานหมอ 
  4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  พระราชกฤษฎีกา             
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลบานหมอจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  
โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน  เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบล
บานหมอทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดง
ความคิดเห็น  ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติ
จริง  สวนเทศบาลตําบลบานหมอสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐ
มากขึ้น  เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลบานหมอ 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลบานหมอ ใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ  แตเทศบาลตําบลบานหมอใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง  โปรงใส  โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง  เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลบานหมอ  มีความโปรงใส  โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การจัดทําคูมือกรรมการตรวจการจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง  เปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่
จะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
ผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจรับ  กรรมการตรวจการจาง  และผูควบคุมงาน  จะตองมีความรู
ความเขาใจในอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี 
เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่
ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลว  อาจทําใหเกิดความเสียหายตอเทศบาล หรือบุคคลอื่น  นอกาจากนี้
อาจจะตองรับผิดาชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 เทศบาลตําบลบานหมอ  เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง  ประกอบกับ
ไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส  จึงไดจัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง  เพื่อใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู  ความเขาใจ 
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง  ทําหนาที่ตรวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวของ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการตรวจการจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 6.2 สรุปเนื้อหาใหถูกตองครบถวน  
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 6.3 จัดพิมพเปนคูมือใหคณะกรรมการตรวจการจาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวของ 

 ๔.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ิน เขารับการฝกอบรมดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลบานหมอไดดําเนินการ  เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดาน
การปกครองสวนทองถิ่น  มีความรูความเขาใจสนการปฏิบัติหนาที่  รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย  เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น  เทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิน่ใหเขารับการฝกอบรมและ     
ศึกษาดูงาน  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร  พัฒนาทองถิ่น 
ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบาทบาทและอํานาจหนาที ่
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง  เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานหมอ  จํานวน 11 คน 
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5. พื้นทีด่ําเนินการ 
 ทั้งในเทศบาลตําบลบานหมอ  และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลบานหมอ และหนวยงานภายนอก เพื่อ
เปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว  ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม  หรือเขารวมประชุม  หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา  โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 
  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  80,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 
10.ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี้ว ัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานหมอ  จํานวน 11 ราย  ไดรับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
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 4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงานของฝายบริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกสภาเทศบาลในการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มาจาการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาที่ของอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกไขปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลบานหมอ 
 เทศบาลตําบลบานหมอ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกสภาเทศบาลในการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในการ
ทํางาน 
 3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 11 คน 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
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 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน 
แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด การแปรญัติรางขอบัญญัติ
ประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Commmunity) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต 
  4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายใน
การขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตอําเภอบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ  
 6.3 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.4 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.5 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของ
สวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามี
การกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา
ใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3.วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลบานหมอ 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องราวการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
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 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบ 
การคอรรัปชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ระดับเทศบาล 
 
 
 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลมี
ภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม 
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลตําบลบานหมอ มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกัน
พัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดานในการวมกันพัฒนาทองถิ่น 
ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลบานหมอในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น 
 เทศบาลตําบลบานหมอ พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดทํามาตรการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3.วัตถุประสงค 
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 1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทกุภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลบานหมอ 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ   
เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลบานหมอ 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานหมอ 
 
 
 
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลบานหมอ 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของ                   
เทศบาลตําบลบานหมอ ในการวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบ
เพื่อปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการ
ทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลบานหมอกับบุคคล องคกร สวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 (ปงบประมาร พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานหมอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลบานหมอ 
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