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การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2556 – 2560)  นโยบายของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ  ขอ  9  ระบุวา ใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันอยางยัง่ยืน  โดยใหประชาชนมี

บทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบ  การใชอํานาจรฐัอยางเปนรูปธรรม  และนโยบายรัฐบาล  
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การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  เพ่ือใหการบริหารจัดการของเทศบาลในการตอตานการทุจริตเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน  ภายใตหลักธรรมาภิบาล  

  หวังเปนอยางยิ่งวา  เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจและผูเก่ียวของ  ไดนําไปศึกษา

ดําเนินการใหเปนรูปธรรมได และเขาใจเจตนารมณวา  เทศบาลเมืองบานไผ มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการ

ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  และมีความพรอมท่ีจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตนแบบดานการปองกันการทุจริต เพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรูและขยายผลหรือขยายเครือขายไปยัง             

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ตอไป 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

การทุจริต คอรรัปชัน เปนปญหาท่ีสรางความเสียหายและบอนทําลายความเจริญของประเทศ

อยางมาก  รวมท้ังทําใหการพัฒนาประเทศหยุดชะงักและขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเทศไทยนั้น        

เปนสังคมท่ีมีลักษณะเอ้ือตอการทุจริต  ไมวาจะเปนคานิยมท่ียึดติดกับวัตถุสิ่งของ เงินทอง ความร่ํารวย 

เอ้ือเฟอประโยชนตางตอบแทน  เปนตน  ยิ่งทําใหการขจัดปญหาการทุจริตยากข้ึนเรื่อยๆ   

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มักจะถูกมองวา มีการทุจริต คอรรัปชัน ในหนวยงานมาก สะทอนได

จากสถิติการรองเรียนทุจริตท่ีสงไปยัง สํานักงาน ป.ป.ช. ในรอบ  5  ปท่ีผานมา มีมากกวา  6,200  เรื่อง 

และการจะแกไขปญหาการทุจริตจะตองมีการวางแผนท่ีดี  รวมถึงการรวมมือจากทุกภาคสวน  

  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ันใหกับหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน การตรวจสอบ

ของการทํางานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะทําให องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยถอยลง ยอมเกิดจากบุคคลในองคกรซ่ึงประกอบดวย 

คณะสมาชิกสภา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุกๆตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติท่ีชื่นชม ยอมรับ หลักคุณธรรม 

จริยธรรม ประกอบหลักการใช กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กลาวโดย

สรุป หาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชน

ก็จะเชื่อม่ันและไววางใจ ศรัทธา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางแนนอน 
 

 เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่งท่ีจะ

เปนตัวชวยสรางภาพลักษณ   และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนองคกรผูนําตนแบบในดานการปองกันการ

ทุจริต  ท่ีจะขยายผลไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนไดเขารวมเปนเครือขายในดานการปองกันการ

ทุจริต   และทําใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง      

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

               1.  เพ่ือใหองคกรมีจิตสํานึกและสรางความตระหนักในการปองกันการทุจริต 

               2.  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
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               3.  เพ่ือสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

               4.  เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

               5.  เพ่ือใหเกิดความพรอมในการเปนตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต 

               6.  เพ่ือใหเปนองคกรผูนําตนแบบในดานการปองกันการทุจริต และขยายเครือขายไปยังองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

เปาหมาย 

               1.  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 

     2.  พนักงานเทศบาล 

               3.  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน 

               4.  ประชาชน 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

               1.  ทําใหมีจิตสํานึกและสรางความตระหนักในการปองกันการทุจริต 

               2.  ทําใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได 

               3.  ทําใหมีการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

               4.  ทําใหมีการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

               5.  ทําใหเทศบาลเมืองบานไผเกิดความพรอมในการเปนตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต 

               6.  ทําใหเปนองคกรผูนําตนแบบในดานการปองกันการทุจริต และขยายเครือขายไปยังองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
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สวนที่  2   

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ   

ดานการปองกันการทุจริต 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณ 

 ที่ดําเนินการในป  2558 – 2559  แยกตามมิต ิ
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แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  พ.ศ. 2559 -2561 

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มิติ 1. 

การปลูก

และปลุก

จิตสํานึก

การ

ตอตาน

การทุจริต 

 

1.1 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนักแก

บุคลากรท้ัง

ขาราชการ

การเมืองฝายสภา

ทองถ่ิน และฝาย

ประจํา ของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

1. โครงการฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม คณะผูบริหารเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจาง “หลักสูตรการ

สงเสริมคุณธรรม และจรยิธรรมใน

การปฏิบัติงาน” 

50,000 50,000 50,000  

2. โครงการฝกอบเพ่ิมพูนความรู  

พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง 

500,000 500,000 500,000  

3.โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานดานการเงิน การ

คลัง การพัสดุ 

25,000 25,000 25,000  

4. โครงการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

340,000 340,000 340,000  

5. กิจกรรมการประชุมประจําเดือน

คณะผูบริหารและหัวหนาสวน

ราชการ 

- - -  

6. มาตรการ การสรรหา พัฒนา 

รักษาไวซ่ึงบุคลากรของเทศบาล 

- - -  

7.โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

และกฎหมายควรรู  

50,000 50,000 50,000  

1.2 การสราง

จิตสํานึก 

และความ

ตระหนักแก

1.โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

และกฎหมายควรรู    

- - - ใชงบฯ

รวมกับมิติ 

1 ภารกิจท่ี 

1.1 
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ประชาชนทุกภาค

สวน ในทองถ่ิน 

2.โครงการไผแสนกอ 100,000 100,000 100,000  

3.โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

150,000 150,000 150,000  

  1.3 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน 

1. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 

5,000 5,000 5,000  

 2.โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

และกฎหมายควรรู (เด็กและ

เยาวชน)  

- - - ใชงบฯ

รวมกับมิติ 

1 ภารกิจท่ี 

1.1 

3.กิจกรรม “ของหาย ไดคืน” - - -  

 รวม จํานวน 10 โครงการ/ 2 กิจกรรม/  1  

มาตรการ 

1,220,000 1,220,000 1,220,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มิติ 2. 

การ

บริหาร

ราชการ

เพ่ือ

ปองกัน 

การทุจริต 

 

 

2.1 มาตรการ

สรางความ

โปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการปองกันการทุจริตใน

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

จาง 

- - -  

 2. มาตรการบริหารงานพัสดุ - - -   

3. มาตรการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- - -   

 

2.2 มาตรการการ

ใชดุลยพินิจและ

ใชอํานาจหนาท่ี

ใหเปนไปตาม

หลักการบริหาร

จัดกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

1. มาตรการลดข้ันตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

- - -   

2. มาตรการการมอบอํานาจของ

ผูบริหารใหปฏิบัติราชการแทน 

- - -   

2.3 การเชิดชู

เกียรติแก

หนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนิน

กิจการ การ

ประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนท่ี

ประจักษ 

1. กิจกรรมคัดเลือกพอดีเดน      

2. กิจกรรมคัดเลือกแมดีเดน - - -   

3. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีเมืองไผ - - -   

4. กิจกรรมเยาวชนดีเดน - - -   

5. กิจกรรมคัดเลือกพนักงาน/

ลูกจางดีเดน 

- - -    

2.4 มาตรการ

จัดการในกรณีได

ทราบหรือรับแจง

หรือตรวจสอบ 

พบการทุจริต 

1. กิจกรรมการจัดทําบันทึก

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

- - -   

2.กิจกรรมใหความรวมมือกับ

หนวยงานตรวจสอบ 

- -    

 รวม จํานวน 7 กิจกรรม/ 5 มาตรการ - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มิติ 3. 

สงเสริม

การมีสวน

รวมของ

ประชาชน 

 

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารในชองทางท่ี

เปนการอํานวยความ

สะดวกแกประชาชน

ไดมีสวนรวม

ตรวจสอบ การปฏิบตัิ

ราชการตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

ไดทุกข้ันตอน 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ

เทศบาลทางสื่อหอกระจายขาว

ไรสาย 

- - -   

 

2. ปฏิทินแจงขาวกิจกรรม - - -   

3. การใหขอมูลและเผยแพร

ขาวสารผาน Website เทศบาล

เมืองบานไผ 

- - -   

4. การบริหารจัดการศูนยขอมูล

ขาวสาร 

- 

 

- 

 

- 

 

  

5. หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ 360,000 360,000 360,000    

 3.2 การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข

ของประชาชน 

1. กิจกรรมหนวยทันใจ - - -   

 2. ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมือง

บานไผ 

- - -   

 

 3. การประชุมประจําเดือน

องคกรภาคประชาชน 

130,000 130,000 130,000   

  4. ศูนยรับเรื่องรองเรียนและ

รองทุกข 

- - -   

 3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหาร กิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

1. กิจกรรมจัดทําแผนชุมชน 30,000 30,000 30,000    

 2.กิจกรรมประชุมประชาคม

เมืองบานไผ 

70,000 70,000 70,000   

 3.กิจกรรมรวมตรวจสอบจัดซ้ือ

จัดจาง 

 

- - -   

 4. กิจกรรม การแตงตั้ง

ประชาชนเขามารวมเปน

คณะกรรมการแผนพัฒนาของ

เทศบาล 

 

- - -   
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  5.โครงการสงเสริมการมีสวน

รวมของชุมชนในการจัดการ

สิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายได

ใหกับชุมชน   

420,000 420,000 420,000   

  

 รวม จํานวน 1 โครงการ/ 

13 กิจกรรม 

1,010,000 1,010,000 1,010,000  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 หมายเหตุ 

   งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

มิติ 4. การ

เสริมสราง

และ

ปรับปรุง

กลไกใน

การ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ

ขององคกร

ปกครอง

สวน

ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและรายงาน

การควบคุมภายใน 

ตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 

1. กิจกรรมการตรวจสอบ/

ติดตามประเมินผลควบคุม

ภายใน 

 

- - -  

  2.กิจกรรมการตรวจสอบภายใน - - -  

 4.2 การสนับสนุนให

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติ หรือการ

บริหารราชการตาม

ชองทางท่ีสามารถ

ดําเนินการได 

1. กิจกรรมใหประธาน

กรรมการชุมชนเขามารวมรับ

ฟงการประชุมสภาเทศบาล 

 

 

 

- - -  

 4.3 การสงเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบ 

ของสภาทองถิ่น 

1. กิจกรรมการแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

- - -  
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  2.โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตย 

และกฎหมายควรรู  

- - - ใชงบฯ

รวมกับมิติ 

1 ภารกิจท่ี 

1.1  

  3.กิจกรรมการเขารวมเปน

กรรมการในโครงการ/กิจกรรม

ตางๆของเทศบาล 

- - -  

 4.4 การพัฒนา

เครือขายการปองกัน

การทุจริต 

1.กิจกรรมเขารวมเปนเครือขาย 

(MOU) การปองกันการทุจริต 

 

 

- - -  

  2.กิจกรรมประชาสัมพันธเชิญ

ชวน อปท.ในพ้ืนท่ีเขารวมเปน

เครือขายการปองกัน/เฝาระวัง

การทุจริต 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 รวม จํานวน 1 โครงการ 7  กิจกรรม - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

5. ความ

พรอมใน

การเปน

ตนแบบ 

5.1บุคลากรแผน 

พัฒนาทองถ่ิน3 ป

แผนปฏิบัติการประ  

จําปและงบประมาณ 

1. กิจกรรมการดําเนินการ

ใหมีบุคลากรที่สามารถ

รองรับแตละภารกิจ เพื่อ

การเปน อปท. ตนแบบได 

- - -  

 5.2 การแกไข 

ปรับปรุง หรือออก

ระเบียบ คําสั่ง 

ประกาศ ขอบัญญัติ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีสนับสนุน

การปองกันการทุจริต 

1. กิจกรรม ออกระเบียบ

เทศบาลเมืองบานไผวาดวย

หลักเกณฑการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของพนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง พ.ศ. 2559 

- - -  

2. กิจกรรม แกไขปรับปรุง

ระเบียบเทศบาลเมืองบานไผ

วาดวยประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการการเมืองทองถ่ิน

ฝายบริหารของเทศบาลเมือง

บานไผ พ.ศ. 2554  

- - -  

3.กิจกรรมแกไขปรับปรุง

ระเบียบเทศบาลเมืองบานไผ

วาดวยประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการการเมืองทองถ่ิน

ฝายสภาเทศบาลของเทศบาล

เมืองบานไผ พ.ศ. 2554   

- 

  

- -  

 5.3 ขอมูลและ

จํานวนเครือขายของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีจะขยายผล 

1. กิจกรรมการขยาย

เครือขาย เทศบาล/อบต. 

ดานการปองกันการทุจริต 

 

- - - ใชงบฯ

รวมกับมิติ 1 

ภารกิจท่ี 

1.1  

 รวม จํานวน  5  กิจกรรม - - -  
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สวนที่  3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

ตามแผนปฏิบัติการ 

 

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 
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โครงการฝกอบรมบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ 1.1.1 

 

1. ช่ือโครงการโครงการฝกอบรมบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

  ตามนโยบายของรัฐบาล ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เรื่องประสิทธิภาพการบริหาร  

ราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เก่ียวกับการพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ

ทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใช

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ  และตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 สวนท่ี 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยกําหนดใหเทศบาลมี

การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม อันจะทําใหการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

สรางทัศนคติคานิยมท่ีดีตอหนวยงาน ปรับเปลี่ยนมุมคิดเพ่ือจะไดเกิดกําลังใจในการทํางานดวยใจท่ีเปนสุข 

ดังนั้น งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมบุคลากรดาน

คุณธรรม จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการทํางานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สามารถนําหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกตใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาหนวยงานไดอยาง

เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ  

 3.3 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีความรูความเขาใจและยึด

ม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผล

สัมฤทธิ์ 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานไผ  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 วัด/ศูนยปฏิบัติธรรม/สถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม  

 

 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี  

6.2ทําหนังสือประสานวิทยากร  จัดเตรียมสถานท่ีอบรม  วัสดุอุปกรณอบรม อาหารและ

อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการอบรม 

6.3  ดําเนินการฝกอบรมโดยพระวิทยากร รับศีล รักษาศีล 8  ฟงธรรมเทศนาเก่ียวกับ

การปฏิบัติงาน  ฝกวิปสสนากรรมฐาน  

6.4 สรุปผลการอบรม  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภท รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขารายจายอ่ืน (โครงการอบรมบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม)จํานวน50,000 บาท  
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจและยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีล 5 

และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 10.2 ผูเขารับการอบรมสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาหนวยงานไดอยางเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

 

หมายเหตุ  เปนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป (2559-2561)  หนา 3-122  โครงการท่ี 2ตาม 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน   

แนวทางการพัฒนาท่ี 10.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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โครงการฝกอบเพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  

ลําดับที่ 1.1.2 

 

1. ช่ือโครงการโครงการฝกอบเพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจกิายน 2545 หมวด 14 สวนท่ี  4  

การพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยกําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  

ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 

  ดังนั้น งานการเจาหนาท่ี  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  จึงไดจัดทําโครงการฝก

อบเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  พ.ศ.  2559 ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

  3.1เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายคณะผูบริหาร  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

  3.2 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ความเขาใจในเรื่องระบบการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์ 

3.3 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม เพ่ือนํามาปรับใชในการพัฒนางานในหนาท่ีใหการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.4 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในดานการทํางานเปนทีม การชวยเหลือ 

เอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกันในการทํางาน  และสงเสริมใหมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

ของเทศบาลเมืองบานไผ ทุกคน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ  
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 

6.2  ทําหนังสือประสานวิทยากร  จัดเตรียมสถานท่ีอบรม   
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6.3  ดําเนินการฝกอบรมเทคนิคเก่ียวกับการทํางานเปนทีมใหประสบความสําเร็จ 

6.4 สรุปผลการอบรม  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  เดือนตุลาคม 2558  และระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน  2559 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภท รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขารายจายอ่ืน โครงการอบรมฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท  
 

9. ผูรับผิดชอบ  

ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตลอดจนนโยบาย

ของคณะผูบริหารงานของเทศบาล 

  10.2  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ความเขาใจในเรื่องระบบการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์ 

  10.3 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

เพ่ือนํามาปรับใชในการพัฒนางานในหนาท่ีใหการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

10.4 ผูเขารับการอบรมมีความรูในเรื่องการสรางและพัฒนาทีมงาน การชวยเหลือ

เอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกันในการทํางาน  และมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 

 

หมายเหตุ  เปนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป (2559-2561)  หนา 3-123  โครงการท่ี 4  ตาม 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน   

แนวทางการพัฒนาท่ี 10.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง   การพัสดุ 

ลําดับที่ 1.1.3 
 

1.ช่ือโครงการ โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง   การพัสดุ 

 

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

การบริหารงานดานการพัสดุเปนงานสวนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน

ดานพัสดุจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหการบริหารงานตามโครงการตาง ๆ ของเทศบาล เมือง

บานไผเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล    และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

การท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานดานพัสดุเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เจาหนาท่ีพัสดุหรือ               

ผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานพัสดุตองมีความรู ความเขาใจ  ในระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่ง

การตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ    ตองเขาใจสภาพปญหาท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และมีความพรอมท่ีจะ

แกไขปญหาตาง ๆ   อีกท้ังยัง ตองตระหนักในภารกิจความรับผิดชอบ   ท่ีตองศึกษาระเบียบ   หนังสือสั่ง

การ   กฎหมาย   มติคณะรัฐมนตรี   

เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานพัสดุไดเพ่ิมพูน

ความรู  ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานพัสดุ   สามารถ

นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  และ ดําเนินการบริหารพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตอง  

รวดเร็ว  โปรงใส  ตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุด  กองคลังจึงไดจัดใหมีโครงการอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุข้ึน   

 

3.วัตถุประสงค 

3.1เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู   ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ  ท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานพัสดุ   รวมไปถึงสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

3.2เพ่ือใหผูเขารับการอบรมตระหนักในภารกิจความรับผิดชอบท่ีตองศึกษาระเบียบ  

หนังสือสั่งการกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี   

3.3เพ่ือใหผูเขารับการอบรม สามารถดําเนินการบริหารพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ถูกตอง   รวดเร็ว  โปรงใส  ตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุด 

3.4เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุของเทศบาลเมืองบานไผเปนไปตาม วิธีปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการ พัสดุกฎหมายและระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ 

3.5เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตางๆในการบริหารงานการเงิน    บัญชี   และพัสดุ   ของเจาหนาท่ี

และผูเก่ียวของตางๆ 
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4.เปาหมาย / ผลผลิต 

4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

   -   ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑการประเมินไมต่ํากวารอยละ  80  

4.2   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมายระเบียบตางๆที่เก่ียวของ

กับการปฏิบัติงานดานพัสดสุามารถดําเนินการบริหารพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองรวดเร็วโปรงใส   

ตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุด 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลเมืองบานไผ   

6.วิธีดําเนินการ 

6.1  จัดทําโครงการ 

6.2  เชิญวิทยากรจากสํานักงานทองถ่ินจังหวัดขอนแกน 

6.3  หนังสือเชิญพนักงานเทศบาลเขารับการอบรมจํานวน   45  คน 

6.4  ประสานการปฏิบัติการดําเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณสําหรับ

ดําเนินการ 

6.5  ใหความรูเก่ียวกับการมีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 6.6  ติดตามประเมินผล  
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

กุมภาพันธ  2559 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืนๆ (โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  การพัสดุ)  จํานวน  

25,000บาท 
 

9.ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง 
 

10.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 

10.1  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ  ที่

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานพัสด ุ

10.2  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถดําเนินการบริหารพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตอง  รวดเร็ว   

โปรงใส   ตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุด 

10.3ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ความเขาใจ  และสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางผาน

ระบบ  e-GP  ได 
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โครงการ ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ลําดับที ่ 1.1.4 

 

1.  ช่ือโครงการ   โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามท่ีเทศบาลเมืองบานไผไดมีการจัดทําตัวชี้วัด  (KPIS)   ของเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือ

เปนเครื่องมือท่ีเทศบาลเมืองบานไผใชติดตามประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน และใชในการวัดผลการ

ดําเนินงานในดานตาง ๆ ขององคกร  โดยใชวิธีการกําหนดเปาหมายและวัดออกมาไดในเชิงตัวเลข    ทําให

มีการทํางานท่ีมีเปาหมายและตองการท่ีจะใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว   ตลอดจนสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนรายตัวเพ่ือรับการประเมินจากคณะ

ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญจากภายนอกรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาล และเพ่ือใหการติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสามารถขับเคลื่อนอยางมีสวนรวมท้ังองคกร รวมถึงเปนการสรางความตระหนักถึงภารกิจหนาท่ีใน

การปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  บุคลากรทุกภาคสวนของเทศบาลจึงจําเปนอยางยิ่ง

ตองรับรู รับทราบ และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดไปพรอมๆกัน      

3.  วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู   ความเขาใจ และทราบถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ

เทศบาล เมืองบานไผรวมกัน   

  2. เพ่ือใหบุคลากร/ทุกหนวยงานทราบถึงเปาหมาย  และทิศทางในการดําเนินงานเพ่ือให

สามารถวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน     

  3. เพ่ือเปนการสรุปภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของเทศบาลเมือง

บานไผ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  ผูบริหาร สมาชิกสภาองคกร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  เทศบาลเมืองบานไผ / ตางจังหวัด  

6.  วิธีดําเนินการ 

  1.  รวมกันกําหนดและทบทวนตัวชี้วัดตามภารกิจหนาท่ีของเทศบาล และภารกิจหนาท่ี

ของแตละกอง/ฝาย 
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  2.  ทุกกอง/ฝาย ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีรวมกันกําหนด

ไว 

3.  นําเสนอผลการดําเนินงานตอ วิทยากรผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย , คณะผูบริหาร

เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล พรอมรับฟงขอเสนอแนะ 

4.  สรุปผลการดําเนินงานและทบทวนตัวชี้วัดสําหรับปตอไป 

5.  เผยแพรผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใหประชาชนทราบ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  เดือนตุลาคมของทุกป  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  340,000  บาท  

9.  ผูรับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน  ฝายแผนงานและงบประมาณ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  1.ทุกคนในเทศบาล ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน

ตระหนักถึงภารกิจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

  2. ผูเขารวมประชุมมีความรู   ความเขาใจในการดําเนินการตามตัวชี้วัดอยางเปนรูปธรรม 

  3. ทุกกอง/ฝาย มีการทํางานท่ีมีเปาหมาย  สามารถวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน   
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กิจกรรม การประชุมประจําเดือนคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

ลําดับที่  1.1.5 

1.  ช่ือกิจกรรม  การประชุมประจําเดือน  คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม  

 การประชุม  คือ  การนัดหมายวัน  เวลา  และสถานท่ี  ใหบุคคลกลุมมาเพ่ือไดพบปะกัน  

รวมกันปรึกษาหารือ  หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ  ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  หรือการท่ีบุคคลมารวม

ปรึกษาหารือเพ่ือทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งอยางมีระเบียบ  

 ดังนั้น  เทศบาลเมืองบานไผ  โดยทานนายกเทศมนตรี  จึงไดกําหนดใหมีการประชุม

ประจําเดือนทุกเดือน  โดยกําหนดวันพุธแรกของเดือน  เพ่ือใหแตละกอง/ฝาย  ไดรวมปรึกษาหารือการ

ดําเนินงานของแตละกองฝาย  และจัดทําปฏิทินงานการดําเนินงาน  ในแตละเดือน  เพ่ือมิใหโครง/กิจกรรม

ตางๆของแตละกอง/ฝาย  ตรงกัน  ติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรมตางๆ ท่ีผานมาเพ่ือปรับปรุงแกไข

ใหดียิ่งข้ึน และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง เพ่ือปองกันโอกาสท่ีจะเกิดการ

ทุจริต หรือประพฤติมิชอบ      
  

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  เพ่ือชี้แจงและสรางความเขาใจรวมกัน   

 3.2  เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนพิจารณาความคิดเห็น

รวมกัน 

 3.3  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  

 3.4  เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกัน  

 3.5  เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน  

 3.6  เพ่ือประสานการทํางานระหวางกันสรางความสามัคคี  

 3.7  เพ่ือหาทางแกไขปญหารวมกัน  

 3.8  เพ่ือรวมกันตัดสินใจและรับผิดชอบรวมกัน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1  คณะผูบริหาร 

            4.2  พนักงานเทศบาล  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  
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6.  วิธีดําเนินการ 

   6.1 การเตรียมการกอนการประชุม    

   -  หารือนายกเทศมนตรีเพ่ือกําหนดวาระในการประชุม โดยกําหนดวัน เวลา 

ประชุม 

   -  ประสานประธานเพ่ือกําหนดเนื้อหาในการประชุม 

   -  ทําหนังสือเชิญประชุม  และประชาสัมพันธทาง  ไลน  , e-mail  

   -  แจงเนื้อหาท่ีจะประชุมใหนายกเทศมนตรีรับทราบ 

   -  จัดระเบียบวาระในการประชุม   ตามเอกสารท่ีแตละกองนําเขาท่ีประชุม 

และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

   -  จัดเตรียมหองประชุม  อุปกรณเครื่องเสียง  

   6.2 การดําเนินการประชุม   โดยการจุดรายงานการประชุม 

   -  ผูเขารวมประชุมลงชื่อเขารวมประชุม  

   -  ประธานท่ีประชุมเปดการประชุม  และดําเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุม 

   -  เจาหนาท่ีดําเนินการบันทึกการประชุม  

   -  ถอดรายงานการประชุมสรุปเนื้อหา 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ   

  ปงบประมาณ 2559 

8.  งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   

   สํานักปลัดเทศบาล  

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1  ผูเขารวมประชุม  รับทราบนโยบายตางๆ  ขาวสารตางๆ  นําไปปฏิบัติไดตามท่ี

ไดรับมอบหมายในแตละกอง/ฝาย  โดยยึดหลักความโปรงใสเปนหลัก ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 

  10.2  ผูเขารวมประชุม  ชวยกันทํางานและมีความคิดรวมกัน  และเกิดความรับผิดชอบ

รวมกัน  

  10.3  ผูเขารวมประชุม  ไดรับแนวคิดใหมๆ  และฝกใหรูจัดรับฟงความคิดของผูอ่ืน 

  10.4  ผูเขารวมประชุม  ชวยกันติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

  10.5  ผูเขารวมประชุม  สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรการการสรรหา พัฒนา รักษาไวซึ่งบุคลากรของเทศบาล 

ลําดับท่ี  1.1.6 
 

1. ช่ือมาตรการการสรรหา พัฒนา รักษาไวซ่ึงบุคลากรของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  การพัฒนาบุคลากรเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความเปนเลิศ บุคลากร

ท่ีมีคุณภาพนั้น จะตองเริ่มตั้งแตกระบวนการสรรหาตองเปนไปอยางเปนธรรมและโปรงใส และเม่ือคัดสรร

บุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาในระบบแลว จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุก

ดานเพ่ือสงเสริมใหเปนผูชํานาญงานในหนาท่ี งานดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ อีกท้ังทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึง

ทักษะในการดําเนินชีวิตดวย ซ่ึงวิธีการในการพัฒนาหรือรักษาไวนั้น ประกอบดวยหลายวิธีการ เชน การให

รางวัลประจําป การสงเสริมใหไดรับการอบรม การประชาสัมพันธขาวสารความรูผานชองทางตางๆ เปนตน 

สิ่งเหลานี้เปนข้ันตอนสําคัญในการท่ีเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการและคิดหาวิธีพัฒนาศักยภาพ ปลุก

จิตสํานึกท่ีดีของบุคลากรท้ังในชีวิตงาน และการใชชีวิตประจําวันได 
 

3. วัตถุประสงค 

                     เพ่ือเปนการวางแผนเตรียมความพรอมในการสรรหา พัฒนาและรักษาอัตรากําลังของ

เทศบาลใหสอดคลองกับภาระคาใชจายดานบุคคล  ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา35 และความเหมาะสมของอัตรากําลังตอภารกิจของเทศบาล ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลซ่ึงถือเปนปจจัยการพัฒนาองคกร 

 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน  

 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เทศบาลเมืองบานไผ  

 

6.วิธีดําเนินการ 

  การสรรหา   

 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประกอบดวย นายกเทศมนตรีเปน

ประธาน  ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองหัวหนาสวนราชการในเทศบาล เปนกรรมการ และหัวหนาสํานัก

ปลัดเทศบาล เปนกรรมการและเลขานุการ  โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล 
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ปริมาณงานของสวนราชการตางๆ ในเทศบาล ตลอดท้ังภาระคาใชจายของเทศบาล เพ่ือทราบความ

ตองการดานบุคคลในแตละตําแหนงของสวนราชการตาง ๆ วาตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาใด 

เพ่ือนํามาใชในการกําหนดตําแหนงท่ีตองการ  

  2. ขอความเห็นชอบในการประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  

  3. การสรรหา ไมวาจะเปนตําแหนงพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง จะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการในการสรรหาแตละประเภท เชน  ถาเปนพนักงานเทศบาล จะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

รับโอน/ยาย บรรจุแตงตั้ง พนักงานเทศบาล ถาเปนพนักงานจางตามภารกิจ จะมีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ   สรรหาพนักงานจาง 

  4. ประชุมคณะกรรมการแตและประเภทท่ีตองการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน เพ่ือ

ดําเนินการสรรหาตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด โดยพิจารณาถึงภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคล

ประกอบดวยทุกครั้ง ไมใหเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด  

  5. ดําเนินการตามข้ันตอนการสรรหาท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ในแตละประเภทของ

บุคลากร   

  5. หากจําเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

ปรับปรุงแผนใหเหมาะสมกับภารกิจท่ีตองการใชตําแหนงแตละประเภทใหเหมาะสม 

  6. การพิจารณาทางเลือกอ่ืนทดแทนการสรรหา ในบางครั้งถึงแมการวางแผนอัตรากําลัง

จะชี้ใหเห็นความตองการพนักงานเพ่ิมข้ึน แตเทศบาลอาจตัดสินใจแสวงหาทางเลือกอ่ืนแทนการสรรหา 

เพราะเม่ือบรรจุพนักงานเขาทํางานแลว การใหออกจากงานนั้นทําไดยากแมแตพนักงานท่ีผลการทํางานไม

เปนท่ีนาพอใจ ก็ไมอาจใหออกจากงานได จึงอาจใชวิธีอ่ืนแทนการสรรหา เชน การใหทํางานลวงเวลา  การ

จางเหมาบริการในงานท่ีทําไมแลวเสร็จ และมีหวงเวลากําหนดใหตองดําเนินการใหทันตามระยะเวลา  การ

สอนงานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานทดแทนกันได  

  7. การกําหนดวิธีการสรรหาพนักงานเทศบาล เชน กรณีพนักงานเทศบาล จะใชวิธีขอใช

บัญชีบรรจุแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกได  หรือรับโอนยายพนักงานจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  สําหรับกรณีสรรหาพนักงานจางทําไดโดยการประกาศรับสมัครสรรหาและ

ดําเนินการสรรหาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  การพัฒนาบุคลากร 

โดยเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและ

จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

1. ใหมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ เปนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจาง 

กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
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บทบาท และหนาท่ีของขาราชการตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีจะตองทําในชวงท่ี

อยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

2. ใหมีการพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการ

พัฒนาตาง ๆ เชน การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  การ

พัฒนาโดยผูบังคับบัญชา  การฝกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะดาน เปนตน 

3. ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติท่ีอี 

คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. การพัฒนาบุคลากร จะดําเนินการพัฒนา 5 ดาน ไดแก 

  4.1 ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน เชน สถานท่ีโครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ  

  4.2 ดานทักษะเฉพาะของงาน  

  4.3 ดานการบริหาร  ไดแก  การวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การ

ประสานงาน 

  4.4 ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  สงเสริใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสรางเสริมสุขภาพ

อนามัย   

  4.5 ดานคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 5. กําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและ

ระยะเวลาดําเนินการ  งบประมาณในการดําเนินการ และการติดตามและประเมินผล 

6. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูของพนักงานในทุกรูปแบบท่ีเปนไปได ดังนี้ 

6.1 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของเทศบาลเมืองบานไผ ท่ีจัดการอบรมพัฒนาความรูแก

บุคลากรโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทุกป    

6.2 การประชุมประจําเดือนคณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาลทุกเดือน  

(การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน) ในการประชุมมีการกระตุนและสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการท่ีเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานและความรูรอบตัวแกเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 

  6.3 บอรดประชาสัมพันธความรู/วารสาร/แพนพับ เทศบาลมีการจัดการความรูแก

พนักงานรวมถึงประชาชนทางบอรดประชาสัมพันธท้ังภายในสํานักงานและนอกสํานักงาน เชนเรื่องการ

ปองกันการทุจริต ความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

  6.4 ระบบเสียงไรสายประชาสัมพันธขาวสารความรู 
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  6.5 เว็บไซต ( http://www.banphaicity.go.th)ประชาสัมพันธ3ขาวสาร ความรูตางๆ 

การรักษาไวซ่ึงบุคลากรของเทศบาล  

 1.บุคลากรผูปฏิบัติงานทุกประเภท จะตองมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระบบงาน  และบรรยากาศการทํางาน  ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหาร

ราชการและการใหบริการแกประชาชน สงเสริมใหบุคลากรแตละประเภทผูปฏิบัติงาน ไดใชศักยภาพอยาง

เต็มท่ี ใชวิธีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 2.มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสมกับความตองการและสภาพของสวนราชการ เชน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

พนักงานเทศบาล เพ่ือสงเสริมการออมและใหกูเงินไปใชจายในครอบครัวดวยดอกเบี้ยท่ีต่ํา ในลักษณะ

เพ่ือนชวยเพ่ือน 

 3.มีการใหรางวัลแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดน สมควรแกการยกยอง และเปนแบบอยาง

ใหแกผูอ่ืน นํามาใชพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน 

 4. มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับขาราชการและบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และใหกําลังคนมีความพรอมท่ีจะ

ขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ 

 5. มีการสงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานดีมีประสิทธิภาพ ในการไดรับการประเมินเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึน การยายตําแหนง 

เปลี่ยนสายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ 

 6. จัดใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยเขารับการประเมินการขอกําหนดประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงาน

จางของเทศบาลตามผลการปฏิบัติราชการประจําป 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

8.งบประมาณดําเนินการ 

ไมใช 
 

9.ผูรับผิดชอบ  

  สํานักปลัดเทศบาล  

 

 

http://www.banphaicity.go.th/
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  1. ไมมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการสรรหาและการปฏิบัติงานของบุคลากร  

2. ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ไมเกินกวากฎหมายกําหนด   

3.  บุคลากรของเทศบาลมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู  

(สําหรับฝายการเมือง ฝายประจํา  และประชาชนท่ัวไป) 

ลําดับที่ 1.1.7  

1.ช่ือโครงการ สงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ขอ  9  ระบุใหมีการปองกันและปราบปราม   

การทุจริต  คอรรัปชันอยางยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ขอ  10  ระบุใหมีการสงเสริมการบริหารราชการ

แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการทุจริต จึงไดจัดทําโครงการ

ฝกอบรมและสัมมนาเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก พนักงาน

เทศบาล ลูกจาง สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาล   ผูนําชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุมกิจกรรมหาง

ราน บริษัทตางๆ และประชาชนท่ัวไป  มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและความถูกตอง ชอบธรรม  

สงผลใหการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและการใหบริการสาธารณะ  เกิดความ

คุมคาและเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินและหนวยงานราชการ  

3.วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหความรูเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนและมาตรฐาน   

ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 2.  เพ่ือใหผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และลูกจาง    มีจิตสํานึกยึด

ม่ัน      ในความซ่ือสัตยสุจริต  และความถูกตองชอบธรรม  

3.  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ไมใชตําแหนงหนาท่ี

แสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน  ปองกันการทุจริต เกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

  4.  เพ่ือใหภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตสํานึก  ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต  ตระหนัก 

ในความรับผิดชอบตอสังคม  และไมสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

5.  เพ่ือใหการดําเนินโครงการภาครัฐเปนไปดวยความโปรงใส  ปองกันการทุจริต 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

1.  ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอําเภอบานไผ    
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2.  ผูนําชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุมกิจกรรม หางราน บริษัทตางๆ และประชาชน ในเขตอําเภอ

บานไผ   

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  บันทึกขออนุมัติจัดทําโครงการฝกอบรมและสัมมนาเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

 2.  เชิญวิทยากรจาก สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประจําจังหวัดขอนแกน 

3.  หนังสือเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบานไผเขารับการอบรมและสัมมนา 

4.  ประสานการปฏิบัติการดําเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับดําเนินการ 

5.  รับสมัครแนวรวม/เครือขายการปองกัน/ตอตาน/เฝาระวังการทุจริต และจัดทําทะเบียน 

6.  ประสานการดําเนินงานเครือขายและติดตามผลการดําเนินงาน 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 กรกฎาคม  2559  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 50,000  บาท 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจาง  ไมดําเนินการใดๆ ท่ีเรียกวามี

ประโยชนทับซอน   หรือเกิดการขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเปนธรรมซ่ือสัตยสุจริต  บังเกิดผลดีตอประเทศชาติและเกิดผลดีตอสวนรวม  ผูนําชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุมกิจกรรมหางราน บริษัทตางๆ และประชาชนท่ัวไป  มีความรู  ความเขาใจและมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริต   
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู  

(สําหรับฝายการเมือง ฝายประจํา  และประชาชนท่ัวไป) 

ลําดับที่ 1.2.1  

1.ช่ือโครงการ สงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ขอ  9  ระบุใหมีการปองกันและปราบปราม   

การทุจริต  คอรรัปชันอยางยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ขอ  10  ระบุใหมีการสงเสริมการบริหารราชการ

แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการทุจริต จึงไดจัดทําโครงการ

ฝกอบรมและสัมมนาเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก พนักงาน

เทศบาล ลูกจาง สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาล   ผูนําชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุมกิจกรรมหาง

ราน บริษัทตางๆ และประชาชนท่ัวไป  มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและความถูกตอง ชอบธรรม  

สงผลใหการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและการใหบริการสาธารณะ  เกิดความ

คุมคาและเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินและหนวยงานราชการ 

3.วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหความรูเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนและมาตรฐาน   

ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 2.  เพ่ือใหผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และลูกจาง    มีจิตสํานึกยึด

ม่ัน      ในความซ่ือสัตยสุจริต  และความถูกตองชอบธรรม  

3.  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ไมใชตําแหนงหนาท่ี

แสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน  ปองกันการทุจริต เกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

  4.  เพ่ือใหภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตสํานึก  ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต  ตระหนัก 

ในความรับผิดชอบตอสังคม  และไมสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

5.  เพ่ือใหการดําเนินโครงการภาครัฐเปนไปดวยความโปรงใส  ปองกันการทุจริต 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

1.  ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอําเภอบานไผ    
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2.  ผูนําชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุมกิจกรรม หางราน บริษัทตางๆ และประชาชน ในเขตอําเภอ

บานไผ   

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  บันทึกขออนุมัติจัดทําโครงการฝกอบรมและสัมมนาเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

 2.  เชิญวิทยากรจาก สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประจําจังหวัดขอนแกน 

3.  หนังสือเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบานไผเขารับการอบรมและสัมมนา 

4.  ประสานการปฏิบัติการดําเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับดําเนินการ 

5.  รับสมัครแนวรวม/เครือขายการปองกัน/ตอตาน/เฝาระวังการทุจริต และจัดทําทะเบียน 

6.  ประสานการดําเนินงานเครือขายและติดตามผลการดําเนินงาน 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 กรกฎาคม  2559  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 (ใชงบประมาณในจํานวน 50,000 บาท รวมกับมิติท่ี 1 ภารกิจท่ี 1.1)  

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจาง  ไมดําเนินการใดๆ ท่ีเรียกวามี

ประโยชนทับซอน   หรือเกิดการขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเปนธรรมซ่ือสัตยสุจริต  บังเกิดผลดีตอประเทศชาติและเกิดผลดีตอสวนรวม  ผูนําชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุมกิจกรรมหางราน บริษัทตางๆ และประชาชนท่ัวไป  มีความรู  ความเขาใจและมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริต   
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โครงการไผแสนกอ 

ลําดับที่ 1.2.2 

1.ช่ือโครงการ ไผแสนกอ  

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 สืบเนื่องจากในสถานการณปจจุบัน ปญหาดานสิ่งแวดลอมเปนปญหาสําคัญของทุก

ประเทศ รวมท้ังประเทศไทยดวย ท่ีจะตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม ปจจุบันรัฐบาล ไดมีทิศ

ทางการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไทย  โดยคํานึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน เนนการวางแผนและพัฒนาใน

มิติตางๆ อยางสมดุล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุงสูการเติบโตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และใหสําคัญตอการลด การปลอยกาซเรือนกระจก ประกอบกับ เมืองบานไผ เปนเมืองท่ี

ผูกพันกับตนไผมาชานาน เคยเปนอัตลักษณของเมืองบานไผ ซ่ึงปจจุบันนี้ตนไผไดมีจํานวนลดลง ประกอบ

กับ นโยบายของคณะผูบริหารไดมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยเฉพาะการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง ลดการปลอยกาซเรือนกระจก พรอมกับสราง และพ้ืนฟู  

เอกลักษณของเมืองดวยตนไผ ซ่ึงมีประโยชนหลายอยางท้ังพ้ืนท่ีสีเขียว และเปนอาหารท่ีอยูอาศัย เครื่องใช 

ไมสอยตางๆ  
 

 ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานไผ จึงไดจัดทําโครงการไผแสนกอ ประจําป

งบประมาณ 2558 ข้ึน เพ่ือใหประชาชนรวมกิจกรรมรวมใจรณรงคและอนุรักษตนไผ เพ่ือสงเสริม สราง

เอกลักษณ ละกิจกรรมปนจักรยานคูกายไปปลูกไผในใจคน เนื่องในโอกาส วัน “พืชมงคล” 9  พฤษภาคม 

พ.ศ.2558 และเพ่ือปลูกฝงคานิยมใหคนบานไผรักถ่ินฐานบานเกิดของตนเอง และเปนการอนุรักษกิจกรรม

ฟนฟูการสงเสริมปลูกตนไผ พรอมกับลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดวยกิจกรรม ปนจักรยานคูกายไปปลูก

ไผในใจคน โดยมุงหวังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสรางจิตสํานึกใหคนบานไผรักถ่ินฐานบานเกิด  และเพ่ือเปนการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  เพ่ือใหมีแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับประโยชนจากตนไผ  และเพ่ือใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมรูจัก

คิดเองทําเองตอยอดพ่ึงพาทุนทางสังคมสามารถนําผลผลิตจากตนไผมาประกอบอาชีพดานการเกษตรแบบ

ยั่งยืนตอไป  
 

3.วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือเปนสงเสริมการอนุรักษตนไผและการสรางจิตสํานึกและสรางเอกลักษณเพ่ือปลูกฝงคานิยม

ใหคนบานไผรักถ่ินฐานบานเกิดของตนเอง  
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  2.  เพ่ือใหชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ไดมีสวนรวมรูจักคิดเองทําเองตอยอดพ่ึงพาทุนทาง

สังคมสามารถนําผลผลิตจากตนไผมาประกอบอาชีพดานการเกษตรแบบยั่งยืนตอไป  

  

   3.  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมลดการปลอยกาซเรือนกระจกลดภาวะโลกรอน  

  4.  เพ่ือใหมีแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับประโยชนจากตนไผ 

  5.  เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองบานไผ 

คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการกลุมสตรีแมบาน องคกรภาคประชาชน และประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ จํานวน 39 ชุมชน  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

   พ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   จํานวน  39   ชุมชน  

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  เสนอโครงการตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

 2.  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

3.  ประสานกลุมเปาหมายเพ่ือเขารวมโครงการ 

4.  ดําเนินการอบรมตามโครงการท่ีกําหนด และเสริมสรางประสบการณในการศึกษาดูงาน 

5.  รายงานผล/ประเมิลผลโครงการ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 เมษายน  2559  –  พฤษภาคม  2559  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 100 ,000.- บาท 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1.  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับ  

ประโยชนจากตนไผ 

2.  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีจิตสํานึกและสรางเอกลักษณเพ่ือปลูกฝงคานิยมใหคน

บานไผรักถ่ินฐานบานเกิดของตนเอง  

3.  ประชาชนมีสวนรวมรูจักคิดเองทําเองตอยอดสามารถพ่ึงพาทุนทางสังคมสามารถนําผลผลิต

จากตนไผมาประกอบอาชีพดานการเกษตรแบบยั่งยืนตอไป  

4.  ประชาชนสามารถมีแหลงพักผอนหยอนใจ ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

5.  เปนการอนุรักษกิจกรรมฟนฟูการสงเสริมปลูกตนไผในใจคน 

  6.  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีสุขภาพท่ีดีจากการปนจักรยาน และการปลูกตนไผชวย

ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกลดภาวะโลกรอน อันเปนประโยชนสุขตอทองถ่ินท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับที่ 1.2.3 

1.ช่ือโครงการ เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เกษตรทฤษฎีใหม  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้แนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ  มีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2517   พูดถึงอยางชัดเจนในวันท่ี 4 

ธันวาคม พ.ศ. 2540ภายหลังวิกฤติ เศรษฐกิจ พ.ศ.  2540   เพ่ือเปนแนวทางการแกไขเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย ใหดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในทางการเมือง

ของไทยแลวเศรษฐกิจพอเพียง โดยระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยาง

ยั่งยืนและใชจายเงินใหไดมาอยางพอเพียงและประหยัดตามกําลังของเงินของบุคคลนั้น  โดยปราศจากกูหนี้ 

ยืมสินและถาเงินเหลือก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอ่ืนบางสวน และอาจจะใชจายมาเพ่ือปจจัยเสริม

อีกบางสวน 

   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการโครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปงบประมาณ 2559  เพ่ือ ยกระดับชุมชน เปน 3 ระดับคือ 1 ระดับ “พอ

อยู พอกิน”   2 ระดับ “อยูดี กินดี” 3 ระดับ “ม่ังมี ศรีสุข”  และเปนชุมชนตัวอยางตนแบบของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงพรอมถอดบทเรียนในชุมชน สรางกระบวนการพัฒนา จัดระบบการบริหารจัดการชุมชน

สรางขบวนการเรียนรูในการแกไขปญหาความยากจนของประชาชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให

ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดี โดยการเพ่ิมรายได ลดคาใชจาย 

สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน  สามารถสรางภูมิคุมกันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใน

ปจจุบันและอนาคต เพ่ือนําไปสูการพัฒนาของประเทศท่ีม่ันคงตอไป 

3.วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   ไดมีความรู เกิดทักษะ ความสามารถดาน         

การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.  เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพเปนเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ

รวมท้ังผลผลิตทางการเกษตร และมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนลดตนทุนในการทําการเกษตร   

  3.  เพ่ือใหประชาชนในชุมชนพ่ึงพากันเองรวมถึงการพ่ึงพาทุนทางสังคมคนในชุมชนไดมีสวนรวม 

รูจักคิดเองทําเองตอยอดในดาน การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4. เพ่ือเปนการสงเสริมเกษตรกรในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ทําการเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือ

สุขภาพและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนตอไปในอนาคต 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองบานไผ 

คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการกลุมสตรีแมบาน องคกรภาคประชาชน และประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ จํานวน 39 ชุมชน  นักเรียน  ครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

   เทศบาลเมืองบานไผ และตางจังหวัด  

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  เสนอโครงการตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

 2.  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

3.  ประสานกลุมเปาหมายเพ่ือเขารวมโครงการ 

4.  ดําเนินการอบรมตามโครงการท่ีกําหนด และเสริมสรางประสบการณในการศึกษาดูงาน 

5.  รายงานผล/ประเมิลผลโครงการ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 พฤศจิกายน  2558  –  สิงหาคม  2559  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 150 ,000.- บาท 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   ไดรับความรูเกิดทักษะ มีความสามารถดาน           

การเกษตรทฤษฎีใหม 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพเปน          

เกษตรกรท่ีมีคุณภาพรวมท้ังผลผลิตทางการเกษตร และมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนลดตนทุนในการทําการเกษตร  

3. ประชาชนในชุมชน สามารถพ่ึงพากันเองรวมถึงการพ่ึงพาทุนทางสังคม คนในชุมชนไดมีสวน      

รวมคิดรวมทํา ดําเนินงานตอในดานการเกษตรทฤษฎีใหม 

4. มีการสงเสริมเกษตรกรชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ทําการเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือสุขภาพ

และสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนตอไปในอนาคต 
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โครงการสงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน 

ลําดับที่ 1.3.1 

1. ช่ือโครงการ   โครงการสงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน   

2. หลักการและเหตุผล  /  ท่ีมาของโครงการ 

               การอยูรวมกันในสังคมยอมมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  หากแตละคนยึดความคิดเห็น

ของตนเองเปนหลัก จะทําใหสังคมเกิดความแตกแยกและจะเกิดปญหาการอยูรวมกันในท่ีสุด  ดังนั้นในการ

อยูรวมกันตองเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน  ยอมรับความคิดเห็นของคนสวนใหญ  จะถือไดวาเปนผู

เคารพในระบอบประชาธิปไตย  มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม  ไมทุจริตตอตนเองและสังคม 

               ดังนั้น จึงไดสงเสริมและใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญในการปกครองแบบระบอบ

ประชาธิปไตย  จึงไดจัดใหมีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักบทบาท

หนาท่ีของตัวเอง  โดยโรงเรียนจะสรางจิตสํานึกและความตะหนักแกเด็กและเยาวชน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

3.1  เพ่ือฝกฝนและปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนในการรักในระบอบ

ประชาธิปไตย  สรางจิตสํานึกและความตะหนักแกเด็กและเยาวชน 

3.2 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการทํางาน แกไขปญหาจากการปฏิบัติจากสถานการณจริง 

และปรับตัวเขากับเพ่ือนในหมูคณะได 

3.3  เพ่ือใหนักเรียนรูจักการเปนผูนํา และผูตามท่ีดีมีความเสียสละเพ่ือสวนรวม  ไมทุจริต

ตอตนเองและสังคม 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

                4.1   เชิงปริมาณ 

                    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ  ไดเขารวม 

เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน 

    4.2  เชิงคุณภาพ     
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                    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ไดเห็น

ความสําคัญ และใชสิทธิในการเลือกตั้ง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

       โรงเรียนเทศบาล  2  อนุบาลสาธิต  เทศบาลเมืองบานไผ    

6. วิธีดําเนินการ 

              6.1 ประชุมคณะครู 

                6.2 แตงตั้งคณะดําเนินงาน  

                6.3 รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเขารวมเปนคณะกรรมการนักเรียนเพ่ือลงรับเลือกตั้งเปน

ประธานนักเรียน 

   6.4 ใหนักเรียนท่ีลงสมัครไดประชาสัมพันธหาเสียง  แจงนโยบายในการทํางาน   

 

   6.5 กําหนดวันเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  

                6.6 ดําเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ประกาศผลแจงให

ทุกคนทราบ 

                6.7 ประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียนดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตลอด

ระยะเวลา  1  ป  การศึกษา 

   6.8 นักเรียนทุกคนในโรงเรยีนไดเรียนรูกระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียนอยาง

ท่ัวถึงตลอดท้ังป 

                6.9 สรุปผล/ประเมินผล  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

               ตลอดปการศึกษา  2559-2561  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

                รวมเปนเงิน  5,000  บาท 

9.  ผูรับผิดชอบ 

  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

             1 0.1   เด็กและเยาวชนสามารถนําหลักประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวัน  เพ่ือรับฟง

ความเห็นของผูอ่ืน ไมเห็นแกตัว  ชวยเหลือสังคม  

              11.2   เด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไกลอบายมุข   ไมทุจริต  คดโกง 

              11.3   เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรมในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ   
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โครงการ สงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู“อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยกับการ

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 

ลําดับที่ 1.3.2 

1.ช่ือโครงการ :สงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู“อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยกับการมีสวน

รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข” 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2556 – 2560) ท่ีไดใหความสําคัญตอ

การสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีทัศนคติและคานิยมในการตอตานการทุจริต ดวยการประสานความ

รวมกับเครือขายภาคีท้ังในประเทศและตางประเทศ พรอมท้ังไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ี

เก่ียวของไวคือ 

  วิสัยทัศน “สังคมไทย  มีวินัย โปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และรวมปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เปนท่ียอมรับในระดับสากล” 

  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกลุมเยาวชนซ่ึงถือไดวาเปนพลังของคนรุนใหม

ท่ีจะขับเคลื่อนสังคม ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคต ภายใตการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  อันเปนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีกับเครือขายประชาชน ในกลุมเยาวชน ซ่ึงครอบคลุมกลุมเปาหมาย

ประกอบดวย  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล  โดยใชรูปแบบ

กิจกรรมท่ีหลากหลายเนนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตในหลากหลายรูปแบบตาม

ความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบานไผ สามารถนําไปสูการเขาใจ  เรียนรู และปฏิบัติให

เกิดผลเปนรูปธรรม และดํารงอยูในชีวิตประจําวัน อันจะเปนการสรางสังคมแหงความซ่ือสัตยสุจริต มีความ

พอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนการสรางความเขมแข็ง ของชุมชนและการสรางเครือขาย

พัฒนาเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืนตอไป  จึงจําเปนตองจัดใหมีโครงการนี้ข้ึน 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิด

ของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

3.2เพ่ือสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตรการปราบปรามการทุจริตชาติ    
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3.3เพ่ือใหประชาชนและเยาวชน ครอบคลุมถึงนักเรียน นักศึกษา ไดเขาใจกฎหมายท่ีควร

รู  เก่ียวกับการทุจริต และผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริต 

3.4เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเกิดจากการมีสวนรวมอยางแทจริง 

 3.5เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร  การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัด  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

เยาวชน จํานวน 80 คน 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หองประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

6.1 สํารวจ/กําหนดวัตถุประสงค/กลุมเปาหมาย 

  6.2 เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  

  6.3 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดขอนแกน  

  6.4 แจงโรงเรียนสงนักเรียนเขารวมโครงการฯ 

  6.5 สรปุและรายงานผลโครงการ/ติดตามประเมินผล  
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2559  จํานวน 1 วัน 

8.งบประมาณดําเนินการ 

   (ใชงบประมาณในจํานวน 50,000 บาท รวมกับมิติท่ี 1 ภารกิจท่ี 1.1)  

9.ผูรับผิดชอบ 

งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1ทําใหเกิดการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  เนนการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

10.2ทําใหเกิดการสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตรการปราบปรามการทุจริตชาติ 
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10.3ทําใหใหประชาชนและเยาวชน ครอบคลุมถึงนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจกฎหมายท่ี

ควรรู  เก่ียวกับการทุจริต และผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริต 

   10.4ทําใหยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนอยาง

แทจริง 

  10.5ทําใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัด  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 
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กิจกรรม “ของหาย  ไดคืน”  

ลําดับที่ 1.3.3 

1. ช่ือกิจกรรม “ของหาย  ไดคืน” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือเปนการสรางนิสัยท่ีดีแกเด็กนักเรียน ใหมีซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเอง เพ่ือน ครู และพอ

แม  เชนการขโมยของเพ่ือน หรือเก็บของไดแลวนําสงคืนเจาของหรือแจงครูประจําชั้นทราบ เพ่ือใหครู

ประกาศใหเจาของมารับคืน  จึงควรมีการยกยองนักเรียนท่ีมีความกลาในการทําความดี ใหเปนตัวอยางท่ีดี

แกเพ่ือนๆ และเติบโตเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคตตอไป 
 

3.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ มีซ่ือสัตยสุจริต มีความกลาในการทําความดี 

เปนตัวอยางท่ีดี  และเติบโตเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  แจงโรงเรียนในสังกัดทราบถึงวัตถุประสงคของกิจกรรม  

 2.  ใหโรงเรียนประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ และเขารวมกิจกรรม 

3.  โรงเรียนรวบรวมแจงรายชื่อนักเรียนท่ีเก็บของหายไดและนํามาแจง เพ่ือหาเจาของ และนําสง

คืน  

4.  เทศบาลมอบใบประกาศ/เกียรติบัตรยกยองการทําความดี  

5.  ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ  เฟสบุค  เว็บไซต เปนตน 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปการศึกษา   2559    
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8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ มีซ่ือสัตยสุจริต  มีความกลาในการทําความ

ดี เปนตัวอยางท่ีดี  และเติบโตเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคตตอไป   
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มาตรการปองกันการทุจริตในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจาง 

ลําดับที่  2.1.1 
 

1. ช่ือมาตรการ  มาตรการปองกันการทุจริตในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจาง 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ดวยการบริหารงานบุคคลของทองถ่ินในปจจุบัน พบวามีขาวสารหรือเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริตในหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ มีการเรียกรับผลประโยชนจากผูท่ีจะสมัครเขามาใน

ระบบราชการ ซ่ึงสรางชื่อเสียใหกับการบริหารงานบุคคลของทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

  จากปญหาดังกลาว เทศบาลเมืองบานไผจึงตระหนักถึงปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในแวดวง

ทองถ่ิน จึงไดดําเนินการเรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางโดยยึดถือระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด   

และเปดเผยขอมูลรายละเอียดใหผูสมัครไดรับทราบ 

3.  วัตถุประสงค 

เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนจากผูสมัครคัดเลือกเปนพนักงานจาง ซ่ึงเปนการ

ปองกัน 

การผูกขาดการพิจารณาจากผูมีอํานาจเพียงฝายเดียวและปองกันการแทรกแซงการแสวงหาผลประโยชน

ของบุคคลภายนอกจากการสมอาง ซ่ึงจะเปนการปดชองทางการเรียกรับผลประโยชนได  

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาล 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เทศบาลเมืองบานไผ  

6.วิธีดําเนินการ 

  1.ประกาศรับสมัครพนักงานจางโดยการระบุรายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครรวมท้ังอัตรา

คาตอบแทนลักษณะการปฏิบัติงาน กําหนดวันรับสมัคร คาสมัคร วิธีการคัดเลือก วันประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิสอบ  และกําหนดวันคัดเลือกใหชัดเจน โดยติดประกาศฯ ท่ีบอรดประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธ

ทางเว็บไซด http://www.banphaicity.go.thเปนตน 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยคณะกรรมการ

รับสมัครประกอบดวยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล  

http://www.banphaicity.go.th/
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3. เม่ือไดประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจางแลว เทศบาลจะแตงตั้งคณะกรรมการสรร

หาและเลือกสรรพนักงานจาง ประกอบดวย ปลัดเทศบาลเปนประธาน  ผูอํานวยการกองท่ีเก่ียวของเปน

กรรมการ โดยมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีพิจารณาความรู

ความสามารถ ความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีประกาศรับสมัคร  

 4. ทําการรับสมัครตามวัน เวลา ท่ีระบุในประกาศรับสมัคร  เม่ือสิ้นสุดการรับสมัครก็

จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ 

 

  4. ในวันท่ีทําการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีเหมาะสมแตละ

ตําแหนงท่ีไดประกาศตามประกาศรับสมัครฯ อาจดวยวิธีสัมภาษณ ทดสอบภาคปฏิบัติ หรือสอบขอเขียน 

เปนตน 

  5. ประกาศผลการคัดเลือก โดยการเปดโอกาสใหผูสมัครขอดูผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการได ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 

6. เรียกรายงานตัวผูผานการคัดเลือกเพ่ือทําการบรรจุและแตงตั้งภายหลังคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดใหความเห็นชอบแลว  

  ท้ังนี้ในทุกข้ันตอนเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจะตองมีเอกสารชี้แจงโดยละเอียดทุกข้ันตอนและ

ชี้แจงคาใชจายท่ีตองจายเพียงคาสมัครเทานั้นแกผูสมัคร เพ่ือปองกันการสมอางเรียกรับผลประโยชนจาก

ผูสมัคร 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

8.งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ  

  สํานักปลัดเทศบาล  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ไมมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง  
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มาตรการบริหารงานพัสดุ 

ลําดับที่ 2.1.2 

1.ช่ือมาตรการ  มาตรการบริหารงานพัสดุ 

 

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

การบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองถือหลักการจัดหาท่ีดี  มี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยัด  คุมคา  คุณภาพดี  มีปริมาณถูกตองตามสัญญา  ไดราคาท่ีเหมาะสม 

ประชาชนไดรับประโยชน มีการจัดหาท่ีเปดเผย  โปรงใส  เปนธรรม  สามารถตรวจสอบได  โดยให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  และ

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  มีการควบคุมดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันและลดขอผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใชเปนเครื่องมือของผูบริหาร  ผูปฏิบัติงาน  และผูตรวจสอบในการบริหารงานและการ

ดําเนินงานเก่ียวกับพัสดุ 

3.2 เพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําผิดกฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ 

3.3  เพ่ือเปนแนวทางการบริหารงานจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย  อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.4  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารและตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง 

3.5  เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางเปนไปดวยความถูกตอง  ประหยัด  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได 

3.6 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนงาน  โครงการ  นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
 

4.เปาหมาย / ผลผลิต 

4.1   เปาหมายเชิงปริมาณ 

  -  พนักงานเทศบาลทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการบริหารงานพัสดุ 

4.2   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 - การบริหารงานพัสดุเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เปนไปดวยความถูกตอง  ประหยัด  โปรงใส  สามารถ

ตรวจสอบได  และสอดคลองกับแผนงาน  โครงการ  นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลเมืองบานไผ     
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6.วิธีดําเนินการ 

6.1  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนจัดหา  และแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางแลว

สงสําเนาแผนใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและแจงให

ประชาชนไดรับทราบวาในแตละโครงการจะดําเนินการเม่ือใด 

6.2  แจงชุมชน  อสม. หรือบุคคลอ่ืน   สงตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางและ

คณะกรรมการตรวจรับในแตละชุมชน  เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดแตงตั้งไดถูกตองตามโครงการ

ท่ีกอสราง  เพ่ือรวมตรวจสอบ  คอยสอดสองดูแลแทนเจาหนาท่ีของรัฐบางชวง  กรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไม

อยูในหนางาน 

6.3  สงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีได

ถูกตองพรอมสงคูมือปฏิบัติงาน 

6.4  กําหนดราคากลางในการกอสรางในประกาศสอบราคา / ประกวดราคาและประมูลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  13  มีนาคม  2555  เรื่อง  หลักเกณฑการคํานวณราคา

กลางงานกอสรางของทางราชการ 

6.5  กําหนดผลงานโครงการกอสรางประเภทเดียวกันไมเกินรอยละ  50  ของวงเงินท่ีจะจาง 

6.6  กําหนดใหยื่นเสนอราคาตั้งแตวันแรกของการประกาศสอบราคาถึงวันสิ้นสุดการยื่นซอง 

6.7  กําหนดใหมีการประกาศสอบราคา / ประกวดราคาทางอินเตอรเน็ตของกรมบัญชีกลาง ( e-

GP)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ของทองถ่ินจังหวัด 

6.8  กําหนดใหมีการประทับตราหนวยงานกํากับใบเสนอราคาทุกใบ 

6.9  ในการขอรับ / ซ้ือเอกสารท่ีเก่ียวกับการประมูลซ้ือ / จาง  ผูขอรับซ้ือไมตองเขียนเบอร

โทรศัพทลงในแบบฟอรมการขอรับ / ซ้ือเอกสาร  เพ่ือปองกันการสมยอมในการเสนอราคา 

6.10  ขอความรวมมือสถานีตํารวจในเขตรับผิดชอบเขารวมสังเกตการณ  ในขณะท่ีมีการขอรับ / 

ซ้ือ  และยื่นซองประมูลราคา 

6.11  มีการติดตั้งกลองวงจรปด  เพ่ือบันทึกภาพและเหตุการณในขณะท่ีมีการขอรับ / ซ้ือและยื่น

ซองประมูลราคา 

6.12  กําหนดใหมีการใชสถานท่ีกลางสําหรับปดประกาศ  รับซองเปดซองสอบราคา / ประกวด

ราคา 

6.13  การเผยแพรการสอบราคา / ประกวดราคา / ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และเอกสาร

สอบราคาใหสงตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  และผูมีอาชีพรับจางใหมากรายท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  แตไมนอย

กวา 5  ราย  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวนพิเศษ  ซ่ึงการเผยแพรใหเปนไปอยางเปดเผย  

โปรงใสและจัดทําทะเบียนประกาศสอบราคา  โดยอยูในความควบคุมดูแลของหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

6.14  กําหนดใหมีปายประชาสัมพันธงานกอสรางและถายรูปปายไวเปนหลักฐานประกอบการเบิก

จายเงิน 

6.15  ประกาศแจงใหชุมชนและผูสนใจรวมตรวจรับการกอสราง / จัดซ้ือเพ่ือความโปรงใส 

6.16  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือนใหกองวิชาการ ฯ  ประชาสัมพันธ  และเพ่ือให

ประชาชนไดตรวจสอบณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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6.17  ประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางประจําป  วาใชงบประมาณไปเทาใด  ลดก่ี

เปอรเซ็นตจากงบประมาณท่ีตั้งจาย 

6.18  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางตามแผนจัดหาเปนรายไตรมาสใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

ทราบ 

6.19  ใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดบกพรองงานกอสรางเปนระยะทุก 3 เดือน หรือ 6 

เดือน  ตามมาตรการปองกันความเสียหายเก่ียวกับการใชจายเงินของ อปท.  กรณีกอสรางบูรณะ  

บํารุงรักษาทางและสะพาน  พรอมจัดทําทะเบียนคุมเพ่ือแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไขไดทันทวงที  

ปองกันมิใหความเสียหาย  แผวงกวางออกไปแลวรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

6.20  ใหมีการตรวจสอบพัสดุประจําป  หากพบวามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพหรือสูญหายให

จําหนายตามระเบียบ 

6.21 ใหมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ  ครุภัณฑ  เพ่ืองายตอการตรวจสอบ 
 

 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณป  2559 - 2561 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบ 

งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน   กองคลัง 

 

10.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนใหความสนใจเขามามีสวนรวมในการบริหารงานพัสด ุ

10.2  มีงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินการ  (ประหยัดงบประมาณ) 

10.3ไมมีเร่ืองรองเรียน 
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มาตรการการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ลําดับที่  2.1.3 
 

1. ช่ือมาตรการการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ดวยการบริหารงานบุคคลของทองถ่ินในปจจุบัน พบวามีขาวสารหรือเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริตในหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ มีการเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนผูมารับ

บริการเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานในหนาท่ี หรือเพ่ือไดรับการบริการท่ีดีกวาประชาชนผูมาใชบริการอ่ืนๆ

จากเจาหนาท่ี เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว หรือเพ่ือประโยชนอ่ืนๆ โดยเจาหนาท่ีไมมีสิทธิโดยชอบในการ

ไดรับสิ่งดังกลาว 

  จากปญหาดังกลาว เทศบาลเมืองบานไผ จึงตระหนักถึงปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในแวด

วงทองถ่ิน จึงไดดําเนินการกําหนดมาตรการ แนวทางการการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือระเบียบปฏิบัติอยาง

เครงครัด   และเปดเผยขอมูลรายละเอียดใหผูสมัครไดรับทราบ และจัดตั้งศูนยดํารงธรรม และศูนยรับเรื่อง

รองเรียน  รองทุกข ข้ึน เพ่ือรับขอรองเรียนจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ตามชองทางตางๆ 

3.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนจากประชาชนผูมาใชบริการในงานกองตางๆ เก่ียวกับ

ขออนุมัติ อนุญาต  ตางๆ ซ่ึงเปนการปองกันการแสวงหาผลประโยชนของเจาหนาท่ีในการเรียกรับ

ผลประโยชนได 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

ไดแกประชาชนผูมาใชบริการ ขออนุมัติ  อนุญาต ตางๆ 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เทศบาลเมืองบานไผ  

6.วิธีดําเนินการ 

  1.จัดตั้งศูนยดํารงธรรม และศูนยรับเรื่องรองเรียน  รองทุกข ข้ึน เพ่ือรับขอรองเรียนจาก

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ตามชองทางตางๆ  

  2. กําหนดหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง และวิธีดําเนินการในการสอบสวน

และการคุมครองพยานหรือผูรองเรียน  
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3. กําหนดมาตรการลงโทษเจาหนาท่ี ท่ีทุจริตประพฤติชอบ ตามแนวทางการสอบสวน

และลงโทษ ของ ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแกน 

  4. ประกาศมาตรการลงโทษเจาหนาท่ี กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเปดเผย  ณ  

สถานท่ีรับบริการ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ 2559-2561  

8.งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ  

  สํานักปลัดเทศบาล  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ไมมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี  
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มาตรการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

ลําดับที่  2.2.1 

1.ช่ือมาตรการ  ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 52

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมี

หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการ

บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด     ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการ

ประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป  2557และไดดําเนินการตาม

โครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีประจําป 2558เปนไปดวยความเรียบรอย

เกิดประโยชนสุขตอประชาชน     เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร         มีประสิทธิภาพและความ

คุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง    หรือ

อยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา    เทศบาลเมืองบานไผ      จึงไดจัดทํา โครงการปรับปรุง

กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ    เพ่ือตอบสนองคามตองการของประชาชน  

ประจําปงบประมาณ  2558โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

 

3.วัตถุประสงค  

  3.1  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานของเทศบาลเมืองบานไผใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  3.2  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและถูกตองในการติดตอราชการ  

  3 .3เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหตรงตามความตองการอยางแทจริง  

 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน  

 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 พ้ืนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

6.วิธีดําเนินการ 

  6.1   แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
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  6.2   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีเทศบาลเมืองบานไผตองปฏิบัติ 

ปรับปรุง 

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง    การอนุญาต   การอนุมัติ    หรือการ

ปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

  6.3   ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงาน

บริการประชาชนท่ีนายกเทศมนตรีเมือบานไผมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรีเมือบานไผหรือ

ปลัดเทศบาลเมืองบานไผใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป  พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

  6.4   มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผล

ดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2559 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9.ผูรับผิดชอบ     

 สํานักปลัดเทศบาล  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1   ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึง

พอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี  

  10.2   การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน 

 10.3   การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

 10.4  ทําใหภาพลักษณของเทศบาลเมืองบานไผเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน  

 

 



53 
 

มาตรการการมอบอํานาจของผูบริหารใหปฏิบัติราชการแทน 

ลําดับที่  2.2.2 

1.ช่ือมาตรการ  การมอบอํานาจของผูบริหารใหปฏิบัติราชการแทน 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

 จากสภาพปญหาของระบบราชการไทยท่ีผานมาประการหนึ่งคือความลาชาในการ

ปฏิบัติงานซ่ึงมีผลทําใหไมสามารถใหบริการประชาชนตามความตองการไดอยางรวดเร็ว  และเปนท่ีมาของ

การทํางานในภาคราชการวาไมโปรงใส  ประชาชนมีความไมไววางใจและเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน

ของภาคราชการ สาเหตุท่ีทําใหการบริหารงานราชการมีความลาชานั้นเกิดจากหลายสาเหตุไมวาจะเปน

เรื่องทรัพยากรท่ีจําเปนตองนํามาใชในการบริหารงานไมพอเพียง กฎและระเบียบท่ีจะตองปฏิบัติในแตละ

เรื่องมีเปนจํานวนมากรวมท้ังสาเหตุประการสําคัญคือ  งานของภาคราชการมีขอบเขตกวางขวางเก่ียวพัน

กับประชาชนทุกคน   ทําใหเรื่องท่ีภาคราชการจะตองดําเนินงานจึงมีจํานวนมาก   สําหรับการแกไขปญหา

งานราชการมีเปนจํานวนมากนั้น  จําเปนตองแกไขปญหางานท่ีมีอยูดวยการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

เพ่ือมิใหทุกเรื่องไปกระจุกตัวอยูท่ีผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียว  โดยการพิจารณาภารกิจวาเรื่องใดอยูใน

อํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาตําแหนงใด ก็เปดโอกาสใหเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งการในเรื่องนั้นโดยตรง            

ซ่ึงเปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานไมตองเสนอทุกเรื่องไปสูผูบริหารสูงสุด ทําใหงานรวดเร็วข้ึน 

 เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดดําเนินการมอบอํานาจของผูบริหารใหปฏิบัติราชการแทนเพ่ือ

เปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชนใหไดรวดเร็วข้ึน 

3.วัตถุประสงค  

 3.1เพ่ือความรวดเร็ว  และการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 3.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  และความประหยัดเวลา  

 3.3เพ่ือลดการรวบอํานาจของผูบริหาร โดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูรับมอบ

อํานาจซ่ึงเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1.ผูบริหารเทศบาล 

 4.2.พนักงานเทศบาล  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  
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6.วิธีดําเนินการ 

 6.1 สํารวจภารกิจตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของผูมอบอํานาจ  

6.2 จัดทําคําสั่งมอบอํานาจใหผูรับมอบปฏิบัติราชการแทนและประกาศใหทราบท่ัวกัน 

6.3 ติดตามประเมินผลวาผูรับมอบอํานาจไดดําเนินการตามหลักการมอบอํานาจหรือไม 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2559 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9.ผูรับผิดชอบ     

 สํานักปลัดเทศบาล  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ี หรือผูบริหารได เนื่องจากมีการกระจายอํานาจ

การตัดสินใจ มีการลดระยะเวลาการใหบริการประชาชน ทําใหไดรับการบริการเร็วข้ึน เชน การขออนุมัติ  

อนุญาตตางๆ  ปองกันการถวงเรื่อง ดึงเรื่องของเจาหนาท่ี 
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กิจกรรมคัดเลือกพอดีเดน 

ลําดับที่ 2.3.1 

1.ช่ือกิจกรรมคัดเลือกพอดีเดน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

 ดวยในปจจุบันสภาพครอบครัวสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและอิทธิพล ของสื่อสารสนเทศ  และเทคโนโลยีตาง ๆ พอจึงเปรียบเสมือนครูท่ี

คอยอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี คนเกง ของสังคม และยังเปนท่ีปรึกษายามลูกมีปญหา คอยดูแลยามลูก

เจ็บปวย  การเชิดชูพอท่ีไดเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเปนคนดี คนเกงของสังคม ควรไดรับการเชิดชู เปนตัวอยางท่ี

ควรเอาเปนแบบอยาง   จึงไดจัดทํากิจกรรมคัดเลือกพอดีเดนข้ึน 

3.วัตถุประสงค 

 เพ่ือยกยอง เชิดชูพอท่ีกระทําความดี  มีคุณธรรมและเปนแบบอยางพอท่ีดีของสังคมและ

กระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีและมีสวนรวมในการรณรงค รักษา และสงเสริมคนดี 
  

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนท่ัวไป  
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
 

6.วิธีดําเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาสรรหา กําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

ผูท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน พอดีเดน 

 6.2ประสานหนวยงานเครือขาย อันไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

ในการติดตามขาวสาร ขอมูล เก่ียวกับการทําคุณงาม ความดีของบุคคล อันเปนประโยชนตอสังคมและเปน

ท่ีประจักษ  

 6.3มอบเกียรติบัตรหรือโลเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูท่ีกระทําความดี และประกาศใน

หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ ,เสียงตามสาย ใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน 2559  
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8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนไดเห็นแบบอยางของการกระทําความดี แบบอยางพอท่ีดี ท่ีประสบความสําเร็จ

ในการเลี้ยงดูบุตร ใหเปนคนดี และประสบความสําเร็จ เปนท่ีประจักษ และนําไปเปนแบบอยางในการเลี้ยง

ดูบุตร อันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกในการสรางสรรคและรักษาคุณงามความดีใหดํารงม่ันคง 

สังคมก็จะมีคนดี เพ่ิมมากข้ึน  และนําไปสูการเปนสังคมแหงคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรูสึกละอายตอ

การกระทําท่ีเปนการทุจริต 
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กิจกรรมคัดเลือกแมดีเดน 

ลําดับที่ 2.3.2 

1.ช่ือกิจกรรม คัดเลือกแมดีเดน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

 ดวยในปจจุบันสภาพครอบครัวสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและอิทธิพล ของสื่อสารสนเทศ  และเทคโนโลยีตาง ๆ แมจึงเปรียบเสมือนครูท่ี

คอยอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี คนเกง ของสังคม และยังเปนท่ีปรึกษายามลูกมีปญหา คอยดูแลยามลูก

เจ็บปวย  การเชิดชูแมท่ีไดเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเปนคนดี คนเกงของสังคม ควรไดรับการเชิดชู เปนตัวอยางท่ี

ควรเอาเปนแบบอยาง   จึงไดจัดทํากิจกรรมคัดเลือกพอดีเดนข้ึน 

3.วัตถุประสงค 

 เพ่ือยกยอง เชิดชูแมท่ีกระทําความดี  มีคุณธรรมและเปนแบบอยางแมท่ีดีของสังคมและ

กระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีและมีสวนรวมในการรณรงค รักษา และสงเสริมคนดี  

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนท่ัวไป  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาสรรหา กําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

ผูท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน แมดีเดน 

 6.2ประสานหนวยงานเครือขาย อันไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

ในการติดตามขาวสาร ขอมูล เก่ียวกับการทําคุณงาม ความดีของบุคคล อันเปนประโยชนตอสังคมและเปน

ท่ีประจักษ  

 6.3มอบเกียรติบัตรหรือโลเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูท่ีกระทําความดี และประกาศใน

หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ ,เสียงตามสาย ใหทราบโดยท่ัวกัน 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม  2558  – 30 กันยายน 2559  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนไดเห็นแบบอยางของการกระทําความดี แบบอยางแมท่ีดี ท่ีประสบความสําเร็จ

ในการเลี้ยงดูบุตร ใหเปนคนดี และประสบความสําเร็จ เปนท่ีประจักษ และนําไปเปนแบบอยางในการเลี้ยง

ดูบุตร อันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกในการสรางสรรคและรักษาคุณงามความดีใหดํารงม่ันคง 

สังคมก็จะมีคนดี เพ่ิมมากข้ึน  และนําไปสูการเปนสังคมแหงคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรูสึกละอายตอ

การกระทําท่ีเปนการทุจริต 
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กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีเมืองไผ 

ลําดับที่ 2.3.3 

 

1.  ช่ือกิจกรรม  คัดเลือกคนดีศรีเมืองไผ  ( ภายใตโครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ ) 

2.  หลักการและเหตุผล   

เทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ สู

ความเปนเมืองนาอยู ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานตามแนวทางบรรลุวัตถุประสงค จึงไดดําเนินโครงการ

สงเสริมคนดีศรีเมืองไผ ข้ึน เพ่ือสงเสริมผูท่ีมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนผูท่ีทํา

คุณประโยชนเปนท่ีประจักษแกสังคมและชุมชน ดานการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดใหมีการยกยอง เชิดชูและมอบประกาศเกียรติคุณ  

เปนการสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้น ใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  

ตลอดจนเปนแบบอยางเพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม  เนื่องจากความดีและ

คุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข นอกจากนั้น เพ่ือใหผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกมีความรู ความเขาใจ และประสบการณเพ่ิมมากข้ึน ไดนํามาพัฒนาตอยอดความคิดเพ่ือสืบสาน

การอนุรักษประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมทองถ่ิน และตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใหแกคนรุนหลังตอไป จึงไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน

และกัน อันเปนประโยชนตอทองถ่ินและสังคม   

3.  วัตถุประสงค 

3.1   เพ่ือสงเสริม สนับสนุน  ใหคนในชุมชนตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบท่ีจะตองรักษาไวซ่ึง

สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

3.2  เพ่ือยกยองผูกระทําความดีอันเปนท่ีประจักษแกชุมชนและสังคม ดานการอนุรักษประเพณี

และวัฒนธรรมทองถ่ิน  ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3  เพ่ือสรางขวัญ  กําลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตสํานึก  และกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ี

ดีและมีสวนรวมในการรณรงค รักษา และสงเสริมความดี ดานการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต  
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 บุคคลตัวอยางท่ีทําคุณประโยชน  ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนทุกชุมชน ๆ ละ 1 คน  ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  รวม 39 คน 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ  เทศบาลเมืองบานไผ และจังหวัดเปาหมาย 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  แตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลท่ีทําคุณประโยชน

ใหชุมชน และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2  ประสานชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของพรอมสงประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก 

 6.3  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประชาชนในชุมชน ๆ ละ 1 คน   

 6.4  มอบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูกระทําความดี และจัดทําทําเนียบรุน  

คนดีศรีเมืองไผ 

 6.5  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนคนดีศรีเมืองไผ รวมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ      

 สิงหาคม    2559  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ 

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 

 คนในชุมชนตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบ และไดเปนแบบอยางใหแกเด็กและเยาวชนการดําเนิน

ชีวิตในการกระทําความดี ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันเปนกุศโลบาย

หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกในการสรางสรรคและรักษาคุณงามความดีใหดํารงม่ันคง สังคมก็จะมีคนดีเพ่ิมมาก

ข้ึน และนําไปสูการเปนสังคมแหงคุณธรรมและจริยธรรม มีความรูสึกละอายตอการกระทําท่ีเปนการทุจริต 
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กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนดีเดน 

ลําดับที่ 2.3.4 

1.ช่ือกิจกรรม คัดเยาวชนดีเดน 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

   เยาวชน  หมายถึงคนในวัยหนุมสาวคือผูท่ีมีอายุระหวาง 15  – 25 ป นับแตปพ.ศ. 2528  

เยาวชนของชาติไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและ

พัฒนาประเทศไดอยางตอเนื่อง 
 

  เทศบาลเมืองบานไผเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหเปนกําลัง

สําคัญในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติตอไปในอนาคตจึงไดจัดทํากิจกรรมคัดเลือกเยาวชน

ดีเดนท่ีเปนแบบอยางในการใชชีวิต เปนคนดี  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  เรียนเกง ไมยุงเก่ียวกับอบายมุก และ

สิ่งเสพติดทุกชนิด มีลักษณะอุปนิสัยดี ไมคดโกง ชวยเหลือสังคมหรือราชการ เปนท่ีรักของ พอแม ครู และ

เพ่ือนๆ  และประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ  ซ่ึงจะเปนแบบอยางท่ีดีของเยาวชนรุนหลังในการประพฤติ

ปฏิบัติตาม  พัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติในอนาคตตอไป 

 

3.วัตถุประสงค 

 เพ่ือยกยองเชิดชูเยาวชนท่ีกระทําความดีมีคุณธรรมและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมและ

กระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีและมีสวนรวมในการรณรงครักษาและสงเสริมคนดี  
 

4.เปาหมาย 

  - เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผจํานวน39คน 

 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 - หอประชุมประชาเมืองไผ เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาสรรหากําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผู

ท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนเยาวชนดีเดน 

 6.2 ประสานหนวยงานเครือขายอันไดแกหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนใน

การติดตามขาวสารขอมูลเก่ียวกับการทําคุณงามความดีของบุคคลอันเปนประโยชนตอสังคมและเปนท่ี

ประจักษ  
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 6.3 มอบเกียรติบัตรหรือโลเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูท่ีกระทําความดีและประกาศใน

หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ ,เสียงตามสายใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

- สิงหาคม 2558 -กันยายน 2558 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 เยาวชนไดเห็นแบบอยางของการกระทําความดีท่ีประสบความสําเร็จในการใชชีวิตใหเปน

คนดีและประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษและนําไปเปนแบบอยางในการครองตนอันเปนกุศโลบายหนึ่งใน

การปลูกจิตสํานึกในการสรางสรรคและรักษาคุณงามความดีใหดํารงม่ันคงสังคมก็จะมีคนดีเพ่ิมมากข้ึนและ

นําไปสูการเปนสังคมแหงคุณธรรมและจริยธรรมมีความรูสึกละอายตอการกระทําท่ีเปนการทุจริต 
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กิจกรรมคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดีเดน 

ลําดับที่  2.3.5 

 

1.ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดีเดน  

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ     

  เจาหนาท่ีของเทศบาล คือบุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในเทศบาล  มีอํานาจหนาท่ี  ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542  ในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน

ทองถ่ินของตนเอง  โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับ

บริการอยางรวดเร็ว  ท่ัวถึงและเปนธรรม   

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของเจาหนาท่ีเทศบาล  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความวิริยะ  อุตสาหะ  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในดานการครองตน  เสียสละ  และอุทิศตนสราง

ประโยชนแกทางราชการและประเทศชาติ  ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานดีเดน  สมควรไดรับความยกยอง

สรรเสริญและคัดเลือกเปนพนักงานดีเดน  และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางานจึงไดจัดทําโครงการ

คัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางดีเดน ข้ึน   

3.วัตถุประสงค  

  เพ่ือสงเสริมและยกยองใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูท่ีมีความ

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในดานการครองตน การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  และประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดน   

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 6.1สํานักปลัดเทศบาล กําหนดแบบฟอรมและหลักเกณฑ ประเภทและจํานวนผูท่ีจะไดรับ

การคัดเลือก เพ่ือใชเปนแนวทางในการคัดเลือกฯ 

  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเทศบาลและระดับกอง 

  6.2แจงทุกกองดําเนินการคัดเลือก 
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 6.3คณะกรรมการคัดเลือกระดับกอง  พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา 

และพนักงานจางดีเดน  ตามหลักเกณฑ  แลวรายงานผลตอคณะกรรมการระดับเทศบาล โดย 

  6.3.1 ใหผูท่ีสมควรไดรับการคัดเลือกกรอกประวัติ และผลงานตามแบบท่ีกําหนด  

  6.3.2 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสมควรไดรับการคัดเลือกประเมินประวัติและผลงาน

โดยใหคะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

 6.4คณะกรรมการคัดเลือกระดับเทศบาล พิจารณาพนักงานดีเดนตามประเภทและจํานวน

ท่ีกําหนด และจัดทําแบบรายงานผลผูไดรับการคัดเลือกเสนอตอนายกเทศมาตรี  

 6.5 1เทศบาลเมืองบานไผ  ประกาศผลการคัดเลือก ฯ 

 6.6มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหผูไดรับการคัดเลือก  

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9.ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ผูท่ีมีความประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีดีในดานการครองตน  การครองตน  การครองงาน  และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ  และประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดนและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเพ่ือนรวมงาน 
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กิจกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

ลําดับที่  2.4.1 
 

1.  ช่ือกิจกรรม การจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

  พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  

มาตรา 9  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

  1.  กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ

ลวงหนา 

0  2.  การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของ

ข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอนเปาหมายของภารกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

0  3.  สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

0  4.  ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ

ประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน

แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ภาครัฐ  จึงจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  ระหวาง  พนักงานเทศบาลกับผูบริหารทองถ่ิน

ประจาํปงบประมาณของแตละป   

3.  วัตถุประสงค 

  3.1  เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ใหแตละสวนราชการถือปฏิบัติ  เพ่ือใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ  และความคุมคาในเชิงภารกิจท่ีเก่ียวของตอไป 

  3.2  เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีเปนรูปธรรมใหเทศบาลมีการดําเนินงานท่ีโปรงใส  เปนธรรม  

มุงเนนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

         คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เทศบาลเมืองบานไผ  



66 
 
6.  วิธีดําเนินการ 

6.1  รางบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล  โดยแยกเปน

บันทึกขอตกลงแตละกอง 

         6.2  จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงระหวางคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล (แตละกอง)  

         6.3  แตละกอง/สํานักปลัดเทศบาลกําหนดยุทธศาสตรรณรงคเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต 

         6.4  ผูอํานวยการแตละกอง/หัวหนาสํานักปลัด ควบคุมใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยการ

ควบคุมไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริต  ปลูกจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  สงเสริมการมี

สวนรวม     จากทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต  ดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด  และสนับสนุน

ใหเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ  2559  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ  

  สํานักปลัดเทศบาล  

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ไมมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรเก่ียวกับการทุจริต  
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กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ 

ลําดับท่ี 2.4.2 

1. ช่ือกิจกรรม  ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

   การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากหนวยตรวจสอบท้ัง

ภายในและภายนอกกอใหเกิดความโปรงใส  ตรวจสอบได  เกิดความคุมคาและเกิดความเปนธรรมกับทุก

ฝาย  ซ่ึงเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนั้นเม่ือหนวยตรวจสอบแจงแผนการตรวจสอบ  หนวยรับตรวจ

ตองใหความรวมมือในการจัดหาเอกสารประกอบการตรวจสอบ  รวมท้ังตอบขอสงสัยของหนวยตรวจสอบ  

เพ่ือใหการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของภาครัฐเปนไปดวยความโปรงใส  ถูกตอง  เปนธรรม  

ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน   และนําผลของการตรวจสอบนั้น ๆ ไปปรับปรุง  แกไข การปฏิบัติหนาท่ีให

ถูกตองตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

ประกอบการ 

ตรวจสอบ 

  3.2 เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางหนวยตรวจสอบและหนวยรับตรวจ 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบริหาร/พนักงานเทศบาล/ลูกจาง  

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เทศบาลเมืองบานไผ  

 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 เม่ือมีหนังสือแจงการเขาตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอก แจงกอง/ฝาย 

ท่ีเก่ียวของจัดเจาหนาท่ีตอบคําถาม/จัดหาเอกสารใหฝายตรวจสอบ 

  6.2 เม่ือมีขอทักทวงหรือขอเสนอแนะ แจงกอง/ฝายท่ีเก่ียวของตอบขอทักทวงหรือรับฟง

ขอเสนอแนะ 

  6.3 นําขอเสนอแนะหรือขอทักทวงนั้นไปปรับปรุง/แกไข และถือปฏิบัติ  

  6.4 รายงานผูบริหารทราบ 

 



68 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  

 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพท 

  10.1 เทศบาลไดมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ

สั่งการ 

  10.2 เทศบาลไดเกิดความสัมพันธท่ีดีกับหนวยตรวจสอบ เม่ือมีการใหความรวมมือการ

ตรวจสอบก็ไมเกิดปญหาและอุปสรรคความไมเขาใจกัน 

  10.3 เทศบาลไดรับความไววางใจจากประชาชนวาเปนหนวยงานท่ีมีความโปรงใส 
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กิจกรรมประชาสัมพันธเทศบาลทางสื่อหอกระจายขาวไรสาย 

ลําดับที่  3.1.1 

1.  ช่ือกิจกรรมประชาสัมพันธเทศบาลทางสื่อหอกระจายขาวไรสาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 

 ดวยความเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีของชุมชน ของเทศบาลเมืองบานไผจากเดิม 26 ชุมชน เปน 39 ชุมชน 

การประชาสัมพันธท่ีมีอยูเดิมไดแกการฝากประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของหมูบาน การนํารถ

เคลื่อนท่ีออกประชาสัมพันธ  การจัดทําแผนพับ การจัดทําวารสารรายเดือน รายไตรมาส รายป การ

ประชาสัมพันธผานเว็บไซต เฟชบุคLine และวิทยุชุมชน ชองทางท้ังหมดท่ีกลาวมาซ่ึงยังไมเพียงพอกับการ

เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลไดอยางท่ัวถึงทุกท่ีทุกเวลาของประชาชนท้ังหมด 

 ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงประชาชนใหไดเขาถึงขอมูลขาวสารไดทุก

พ้ืนท่ี ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกวัย นั้นคือการสื่อสารหอกระจายขาวไรสาย 

3.วัตถุประสงค 

3.1. ขยายขีดความสามารถในการรับรูขอมูลจากสวนราชการใหกับประชาชนทุกพ้ืนท่ี 

3.2. พัฒนาชองทางการสื่อสารเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนท้ังหมด 

3.3. เพ่ิมชองทางการแจงเตือนภัยท่ีรวดเร็ว ฉับไว 

3.4เพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลใหเกิด

ความโปรงใส     

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดรับทราบขอมูลขาวสารจากเทศบาลฯอยางท่ัวถึง 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมดของเทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

6.1แตงตั้งคณะกรรมการทํางานหองกระจายขาวไรสาย 
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6.2แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขาวในการออกอากาศ 

6.3กําหนดผังการออกอากาศ  เจาหนาท่ี  ผูดําเนินรายการ 

6.4ดําเนินการออกอากาศ  

6.5รายงานผลการออกอากาศ  

 6.6สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ (แบบสอบถาม)  

 6.7สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ  

7.ระยะดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2559–2561 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9.ผูรับผิดชอบ 

           กองวิชาการและแผนงาน   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารจากสวนราชการอยางท่ัวถึง 

10.2 เทศบาลฯ ขยายขีดความสามารถในการรับรูขอมูลจากสวนราชการใหกับประชาชนทุกพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

10.3 เทศบาลฯ ไดเพ่ิมชองทางการแจงเตือนภัยท่ีรวดเร็ว ฉับไว 

10.4 ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน

ของเทศบาลใหเกิดความโปรงใส     

10.5 เปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคง ยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง สิทธิหนาท่ีของ

ตนใหมีโอกาสกวางขวาง  ทําใหเกิดผลในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและ

คุมคา มากท่ีสุด   
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กิจกรรม  “ปฏิทินแจงขาวกิจกรรม” 

ลําดับที่  3.1.2 

1.  ช่ือกิจกรรม  “ปฏิทินแจงขาวกิจกรรม” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับทราบ

โครงการ           และกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปนั้น ๆ  ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือในการสรางความรวมมือ

จากประชาชนเพ่ือเขามาตรวจสอบการทํางานของเทศบาลใหเกิดความโปรงใส และเกิดประสิทธิภาพการ

บริหารงานเทศบาล  โดยไมตองมีการแจงเปนครั้งคราว ประชาชนสามารถรูไดลวงหนากับสิ่งท่ีเทศบาลจะ

ดําเนินการในแตละวัน แตละเดือน     ในปปฏิทินนั้น  และประชาชนสามารถจะบริหารจัดการเรื่องเวลาท่ี

จะเขามาตรวจสอบไดอยางชัดเจน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบการดําเนินการกิจกรรมท่ีเทศบาลเมืองบานไผจะ

ดําเนินการในปนั้น ๆ  ประชาชนสามารถทราบวา  มีการดําเนินการกิจกรรมใด  ท่ีไหน  และเม่ือไร   

3.2 เกิดการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ สงผลใหเกิดความคุมคา

และสัมฤทธิผลในการดําเนินงาน 

3.3 ขยายขีดความสามารถในการรับรูขอมูลจากสวนราชการใหกับประชาชนทุกพ้ืนท่ี 

3.4  เพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ

เทศบาล 

ใหเกิดความโปรงใส     

4.   เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5.   พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

6.  วิธีดําเนินการ 

6.1  ประชุมผูบริหาร สวนราชการทุกสวน ของเทศบาลเมืองบานไผ กําหนดแผนงาน

โครงการการทํากิจกรรมในแตละเดือน ใหมีความสอดคลอง และเหมาะสม  

6.2  สรุปขอมูลท่ีไดนําจัดทําปฏิทินประจําป 

6.3  ดําเนินการจัดสงปฏิทินใหกับสวนราชการในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผ และ

ประชาชน       ในเขตเทศบาล 

6.4  ประเมินผลการดําเนินโครงการ 
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7.  ระยะเวลา  

  ปงบประมาณ  2559 – 2560  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

จํานวน   100,000   บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1   ประชาชนไดรับทราบจากการเปดเผยขอมูลในปฏิทินแลว   

10.2  ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ              

การปฏิบัติงานของเทศบาลใหเกิดความโปรงใส     

10.3  เปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคง ยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง สิทธิ

หนาท่ีของตนใหมีโอกาสกวางขวาง  ทําใหเกิดผลในการปองกันการทุจริตในการดําเนินกิจกรรมและ

โครงการ   
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กิจกรรม การใหขอมูลและเผยแพรขาวสารผานWebsite เทศบาลเมืองบานไผ 

ลําดับที่  3.1.3 

1.  ช่ือกิจกรรม  การใหขอมูลและเผยแพรขาวสารผานWebsite อปท.เทศบาลเมืองบานไผ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

เปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมีชองทางการ

รับขอมูลขาวสาร  การดําเนินงานโครงการ   กิจกรรม ตางๆ ของเทศบาลฯ  ท่ีใหความสะดวก  รวดเร็ว  ไม

ตองเดินทางมาติดตอขอเอกสารดวยตนเอง   ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวก ลดคาใชจาย

ในการเดินทาง  เกิดการสรางความรวมมือจากประชาชน  เพ่ือเขามาตรวจสอบการทํางานของเทศบาลให

เกิดความโปรงใส และเกิดประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล   

 

3.  วัตถุประสงค 

3.1เพ่ือเปนการสรางชองทางในการรับขอมูลขาวสาร  กิจกรรม  โครงการ  หรือประกาศ 

ตางๆ  

 3.2  เพ่ือเปนเพ่ิมชองทางการเขาขอมูลขาวสาร เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

3.3  เพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาท่ี 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนท่ัวไป 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

6.  วิธีดําเนินการ 

   6.1  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีจะเผยแพรในเว็ปไซตเทศบาลเมืองบานไผ 

และมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเขาระบบการเผยแพรในเว็ปไซตฯ 

   6.2  ประชาสัมพันธชองทางเว็ปไซต    ทางปายประชาสัมพันธ  หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ

เสียงไรสาย  ปายไฟวิ่งดิจิตอล  วิทยุชุมชน  และในท่ีประชุมผูนําชุมชน  เว็บไซตเทศบาล  หอกระจายขาว

ชุมชน  

   6.3  รายงานผลการปรับปรุงขอมูลเว็ปไซตฯ  
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7.  ระยะเวลา 

  ปงบประมาณ  2559 – 2561  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ     

9.  ผูรับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน   

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1  ประชาชนไดมีชองทางในรับรูขอมูลขาวสารตางๆ  

10.2 ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ              

การปฏิบัติงานของเทศบาลใหเกิดความโปรงใส     

10.3  เปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคง ยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง สิทธิ

หนาท่ีของตนใหมีโอกาสกวางขวาง  ทําใหเกิดผลในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ อยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา มากท่ีสุด   
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กิจกรรม การบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล 

ลําดับที่  3.1.4 

1. กิจกรรม การบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระ ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีเจตนารมณ เพ่ือใหประชาชนมี

โอกาสอยางกวางขวางในการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเพ่ือใหสามารถแสดง

ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดอยางถูกตอง 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองบานไผจึงไดจัดทํากิจกรรม “การบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสาร

เทศบาล” เพ่ือใหประชาชนมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ 

ดวยตนเองนอกเหนือจากกลไกควบคุมหรือตรวจสอบตามวิธีการทางการเมือง 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ  

 3.2 เพ่ือสงเสริมใหการบริหารงานภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส  

 3.3 ใหเกิดความโปรงใสในระบบราชการ  

 3.4 เพ่ือเปนเพ่ิมชองทางการเขาขอมูลขาวสาร เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

 3.5 ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาท่ีทุกข้ันตอน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนท่ัวไป 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

6.1มีสถานท่ีเฉพาะ สําหรับประชาชนใชในการคนหาขอมูลได 

6.2จัดทําดัชนีของขอมูลขาวสารท่ีมีรายละเอียดเพียงพอใหประชาชนเขาใจวิธีการคนหา 

6.3  กําหนดระเบียบปฏิบัติ เพ่ือรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

6.4มีเจาหนาท่ีใหบริการ/อํานวยความสะดวก 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ปงบประมาณ 2559  

8. งบประมาณดําเนินการ 

   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  

 10.2 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ  

 10.3เกิดความโปรงใสในระบบราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

กิจกรรมหนังสือพิมพเสียงเมืองบานไผ 

ลําดับที่  3.1.5 
 

1.ช่ือกิจกรรม หนังสือพิมพเสียงเมืองบานไผ 

 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรคสาม 

กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

รายงานการดําเนินงานตอประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 

2550 กําหนดใหหนวยงานรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได โดย

มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ไดใหความหมายของ “ขอมูล

ขาวสาร” หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมาย

นั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม

ภาพ หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง

คอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดเห็นถึงความสําคัญของสรางชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือให

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีจึงไดจัดหนังสือพิมพ เสียงเมืองไผ  ซ่ึงจะออกทุก

เดือน  เพ่ือใหการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปนไปดวยความ

เรียบรอย เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการกิจกรรม โครงการตางๆ ท้ังในสวนท่ีดําเนินงานไปแลว 

และจะดําเนินงานตอไป  

 

3.วัตถุประสงค 

3.1. ขยายขีดความสามารถในการรับรูขอมูลจากสวนราชการใหกับประชาชนทุกกลุมและทุกพ้ืนท่ี 

3.2. พัฒนาชองทางการสื่อสารเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนท้ังหมด 

3.3เพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนท่ัวไป 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 



78 
 
6.วิธีดําเนินงาน 

6.1 ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 

6.2 แตงตั้งคณะทํางาน บรรณาธิการหนังสือพิมพเสียงเมืองไผประจํากอง  

6.3ประชุมคณะทํางานบรรณาธิการหนังสือพิมพประจํากอง เพ่ือพิจารณา กลั่นกลอง  รวบรวม 

เนื้อหาขาวท่ีจะเผยแพรในหนังสือพิมพเสียงเมืองไผในแตละเดือน 

6.4 ติดตามประเมินผล 

 

7.ระยะดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2559 

 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 จํานวน 360,000.-บาท 

 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน  

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 เปนการปฏิบัติราชการท่ีใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบงชี้ถึงความโปรงใส 

รับผิดชอบ 

 10.2 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารจากสวนราชการอยางท่ัวถึง  เทศบาลฯ ขยายขีด

ความสามารถในการรับรูขอมูลจากสวนราชการใหกับประชาชนทุกกลุม และทุกพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

10.3 ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัวสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน

ของเทศบาลใหเกิดความโปรงใส     

10.4 เปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคง ยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง สิทธิหนาท่ีของ

ตนใหมีโอกาสกวางขวาง  ทําใหเกิดผลในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและ

คุมคา มากท่ีสุด   
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กิจกรรมหนวยทันใจ 

ลําดับที่ 3.2.1 

1.ช่ือกิจกรรม  หนวยทันใจ   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 52  กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑบริการบานเมืองท่ีดีโดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติตน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ท่ีสอดคลองกับ

บทบัญชีในหมวด การลดข้ันตอนการปฏิบัติตน การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ

ของประชาชน 

 เทศบาลเมืองบานไผ จึงไดคิดคนการปฏิบัติงานการบริการเชิงรุก หนวยทันใจ ถึงบานถึงใจใน

ชุมชน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน  ไดรับความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความตองการ

อยางแทจริงเก่ียวกับการบริการสาธารณะท่ีสามารถออกไปดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนไดในทันที 

เม่ือมีการแจงของประชาชนเขามา  โดยไมมีขอยุงยากในการปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว เก่ียวกับการบริการสาธารณะท่ีสามารถออกไป

ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนไดในทันที เม่ือมีการแจงของประชาชนเขามา  โดยไมมีขอยุงยากใน

การปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีรับผิดชอบ เทศบาลเมืองบานไผ 39  ชุมชน  

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 แตงตั้งคณะทํางานของเทศบาลเมืองบานไผ  

  6.2 ประชุมคณะทํางาน ชี้แจงการปฏิบัติตาม การใหบริการและสามารถปฏิบัติไดจริง

พิจารณางานในภารกิจ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานใหแก ผูใตบังคับบัญชาทราบ 
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  6.3 มีหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานรับแจงขอรองเรียนหรือการ

สอบถามจากภาคประชาชน ดังกลาวมาปฏิบัติใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

  6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีเมือง

บานไผและผูบริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.  2259  

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 

  9.1 สํานักปลัด  

  9.2 กองชาง  

  9.3 กองสาธารณสุข  

  9.4 กองวิชาการและแผนงาน  

  9.5 กองสวัสดิการ  

  9.6 กองคลัง  

  9.7 กองการศึกษา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ประชาชนไดรับการบริการจากเทศบาลดวยความสะดวก รวดเร็ว แกไขปญหาตรงความ

ตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ีทันทวงที   
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กิจกรรม จัดตั้งศูนยดํารงธรรม เทศบาลเมืองบานไผ  

ลําดับที่  3.2.2 

1.  ช่ือกิจกรรม การจัดตั้งศูนยดํารงธรรม เทศบาลเมืองบานไผ  

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม   

  การจัดตั้งศูนยดํารงธรรม  ไดจัดตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานและใหการปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถใหบริการประชาชนไดอยางเสมอภาค  

มีคุณภาพ  รวดเร็ว    ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และประชาชนไดรับความพึงพอใจ  ตอบสนองความตองการ

ไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง โดยนายกเทศมนตรี  มีอํานาจสั่งการ  บังคับบัญชากํากับดูแลการทํางานของ

พนักงานเทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม   ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ  เพ่ือทําหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เสมอ

ภาค  รวดเร็ว  แกไขปญหาใหประชาชนไดรับความพอใจ 

 

3.  วัตถุประสงค  

  3.1  เพ่ือรับเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรมของประชาชน  ทุกเรื่องทุกระดับไมเลือกปฏิบัติ

เรื่องท่ีรองขอความเปนธรรม 

  3.2  เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงปญหาท่ีรองขอความเปนธรรมของประชาชน  

  3.3  เพ่ือแกไขปญหาเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรมของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

  3.4  เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนท่ีไดรับความไมเปนธรรมท้ังในและนอกเขตเทศบาล 

 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 พ้ืนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

6.  วิธีดําเนินการ 

   6. 1  จัดตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งอยู ณ หองเลขานุการนายกเทศมนตรี

เมืองบานไผ  ชั้นลาง 

  6.2  แตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประจํา ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองบานไผ   

  6.3  ทําหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  ใหบริการขอมูล  ขาวสาร  ใหคําปรึกษา      

รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน   



82 
 
  6.4 ประสานอําเภอบานไผ  และจังหวัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรองเรียนรองทุกข             

ของเทศบาลเมืองบานไผ 

  6.5  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข  เสนอผูมีอํานาจทุก

สัปดาหโดยเสนอในวันจันทรของสัปดาหถัดไปเปนประจํา 

  6.6  รายงานผลการดําเนินงานให ศูนยดํารงธรรมจังหวัดรับทราบ หรือตามท่ีศูนยฯ จังหวัด 

กําหนด 

  6.7  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับแจงจากอําเภอและจังหวัด  

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ    

   ปงบประมาณ  2559 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

            ไมใชงบประมาณ  

9.  ผูรับผิดชอบ     

 สํานักปลัดเทศบาล  

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

   สามารถ นําเรื่องท่ีประชาชนรองเรียนขอความเปนธรรม  ไปแกไขปญหาและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม  ไดเปนอยางดีและเปนการลดความขัดแยงของ

ประชาชน  
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รายละเอียดโครงการโครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน  

ลําดับท่ี 3.2.3 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน  

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทาง

สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการดําเนินงานชุมชนของตนเอง  ใหสอดคลองและสนองความตองการของตนเองและสวนรวมไดอยาง

แทจริง  จากการท่ีประชาชนในชุมชนไดปฏิบัติภารกิจตาง ๆ รวมกันกับเทศบาลตลอดปท่ีผานมา  มีท้ังผลดี

และผลกระทบตอชุมชนท้ังทางตรงและทางออม จึงเปนขอมูลท้ังหมดท่ีประชาชนและเทศบาลจะตองนํามา

วิเคราะห  ปรับปรุง  แกไข  โดยใหทุกองคกรท่ีเก่ียวของ  ไดมีสวนรวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจ  

แกปญหา และกําหนดแนวทาง  เพ่ือพัฒนาชุมชนตนเอง  รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  ดังนั้น  เทศบาล เมืองบานไผ   จึงไดจัดดําเนินโครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาค

ประชาชน  ประจําปงบประมาณ 2559  ข้ึน  เพ่ือสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชน  และองคกร

อ่ืนๆในชุมชน  ใหมีสวนรวมในการรวมคิด  รวมทํา  ในการพัฒนาชุมชน  ทองถ่ิน  รวมไปถึงการรับทราบ

ถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  กิจกรรมของเทศบาลอยางตอเนื่อง  ท่ัวถึง  และเทาเทียม เปนการสราง

ความเขมแข็งขององคกรชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีคุณภาพแบบยั่งยืนสืบไป 

3.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหประชาชนทุกองคกรในชุมชนไดแสดงศักยภาพ  รวมวิพากษ  วิจารณ  เสนอ

ความคิดเห็นแกไขปญหา  ปรับปรุง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเทศบาลและประชาชนไดดําเนินการรวมกันมา 

2.  เพ่ือสนับสนุนเวทีใหประชาชนไดมีโอกาสสรางกระบวนการเรียนรู แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน  เพ่ือความเขมแข็งขององคกรในชุมชนใหยั่งยืน 

3.  เพ่ือใหองคกรในชุมชน  รูจักการทํางานเปนทีม สรางความรัก และสามัคคีภายใน

ชุมชนของตนเอง  รูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน 

4.  เพ่ือหาขอยุติ  ลดการขัดแยง ในการดําเนินกิจกรรมระหวางภาครัฐ  และประชาชน 

5.  เพ่ือสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชน  และองคกรอ่ืนๆในชุมชน  ใหมีสวน

รวมในการรวมคิด  รวมทํา  ในการพัฒนาทองถ่ิน  รวมไปถึงการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  

กิจกรรมของเทศบาลอยางตอเนื่อง  ท่ัวถึง  และเทาเทียม  เปนการประหยัด  งบประมาณ  เวลา  ในการ

ประสานงานระหวางเทศบาลและชุมชน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
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-  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  

คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุมสตรี แมบาน คณะกรรมการเครือขาย  กลุมเยาวชน กลุม

อาสาสมัคร กลุมผูสูงอายุ   คณะกรรมการกองทุนชุมชน  กลุมอาชีพตางๆ  องคกรชุมชนยอย  หนวยงาน

ภาครัฐ  ภาคเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

  4.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ  

-  ประชาชนมีสวนรวมในการรวมคิด  รวมทํา  ในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  รวมไปถึงการ

รับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  กิจกรรมของเทศบาลอยางตอเนื่อง  ท่ัวถึง  และเทาเทียม

เปนการสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ท้ัง 39 ชุมชน 
 

6.  วิธีดําเนินการ 

1.  แจงสวนการงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหจัดเตรียมสงวาระ / ขอมูลการประชุมท่ีจะแจงให

ทราบ  กอนวันประชุม 

2.  ออกหนังสือเชิญผูเก่ียวของ  ประสานงาน  และประชาสัมพันธ  ใหหนวยงาน  และ

องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ ทราบถึงกําหนดการ วัน เวลา  และสถานท่ี ในการจัดการประชุม 

3.  จัดประชุมคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองบาน

ไผ  คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุมสตรี แมบาน คณะกรรมการเครือขาย  กลุมเยาวชน กลุม

อาสาสมัคร กลุมผูสูงอายุ  คณะกรรมการกองทุนชุมชน กลุมอาชีพตางๆ องคกรชุมชนยอย  หนวยงาน

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองบานไผ 

   4.  จัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง  

   5.  ติดตามผล / ประเมินผลการประชุม 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  

  ตุลาคม 2558  -  กันยายน  2559  
 

8.  งบประมาณดําเนินการ  

  130,000  บาท  
 

9.  ผูรับผิดชอบ   

  กองสวัสดิการสังคม  
  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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1.  ประชาชนทุกองคกรในชุมชนไดแสดงศักยภาพ  รวมวิพากษ  วิจารณ  เสนอความ

คิดเห็นแกไขปญหา  ปรับปรุง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเทศบาลและประชาชนไดดําเนินการรวมกันมา 

2.  เกิดกระบวนการเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน และกันเพ่ือความเขมแข็งของ

องคกรในชุมชนใหยั่งยืน 

3.  องคกรในชุมชน  รูจักการทํางานเปนทีม สรางความรัก และสามัคคีภายในชุมชนของ

ตนเอง  รูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน 

4.  คณะกรรมการชุมชน  และองคกรอ่ืนๆในชุมชน  เกิดความเขมแข็ง มีสวนรวมในการ

รวมคิด  รวมทํา  ในการพัฒนาทองถ่ิน  รวมไปถึงการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ  กิจกรรม

ของเทศบาลอยางตอเนื่อง  ท่ัวถึง  และเทาเทียม  ประหยัด  งบประมาณ  เวลา  ในการประสานงาน

ระหวางเทศบาลและชุมชน 
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กิจกรรม ศูนยรับเร่ืองราวรองเรียนและรองทุกข 

ลําดับที่3.2.4 
 

1. ช่ือกิจกรรม   กิจกรรม ศูนยรับเรื่องราวรองเรียนและรองทุกข   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546  ซ่ึงเปนการปฏิรูประบบราชการโดยไดวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา  การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายการตัดสินใจ  การอํานวย

ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน   

 ดังนั้น เทศบาลเมืองบานไผจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขและศูนยบริการ

รวมของเทศบาล  เพ่ือใหบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล  ยื่นคําขออนุมัติ ขออนุญาตในเรื่อง

ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลและภารกิจของหนวยงานภายนอกท่ีตอเนื่องจากภารกิจของเทศบาล และ

ตลอดจนรับเรื่องราวตาง ๆ  ท่ีประชาชนในทองถ่ินเดือดรอนและรองขอใหเทศบาลชวยดําเนินการให 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือบริการประชาชนในการติดตอ  สอบถามขอมูล  ยื่นคําขออนุมัติ ขออนุญาตใน

เรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลและภารกิจของหนวยงานภายนอกท่ีตอเนื่องจากภารกิจของเทศบาล  

 3.2 เพ่ือเปนศูนยบริการรวม และใหคําปรึกษารับคํารองเรียน รองทุกขจากประชาชน 

 3.3 ใหเกิดความโปรงใสในระบบราชการ  

 3.4  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  ในการติดตอราชการ  และ

อ่ืน ๆ  กับเทศบาล และหนวยงานภายนอก 

  3.5  เพ่ือเปนการสรางความศรัทธา  เชื่อม่ันใหกับประชาชนท่ีมีตอเทศบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนท่ัวไป 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   

6.วิธีดําเนินการ 

6.1 มีแผนผังการใหบริการประชาชน 
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6.2 จัดทําคูมือบริการประชาชน 

6.3 มีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ  ชวงพักกลางวัน 

6.4 มีเจาหนาท่ีใหบริการ/อํานวยความสะดวก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ   

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับทราบไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  

 10.2 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ  

 10.3 เกิดความโปรงใสในระบบราชการ  

 10.4 เกิดความคุมคาในภารกิจของเทศบาล  
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กิจกรรมการจัดทําแผนชุมชน  

ลําดับที่ 3.3.1 

 
1. ช่ือกิจกรรม การจัดทําแผนชุมชน(ภายใตโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม) 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี12)  พ.ศ.2546  

กําหนดใหเทศบาลตองจัดทําแผนพัฒนา  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงจะตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  กําหนดใหเทศบาลสงเสริม  สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน        

ในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหความรู สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ในการจัดทํา ทบทวน และปรับปรุง

แผนชุมชน ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาอําเภอ  และนําแผนชุมชนไปจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
 

  เนื่องจากแผนชุมชน  เปนกิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดจากคนในชุมชนรวมกันคิด รวมทํา  

และกําหนด  แนวทางการพัฒนา  โดยนําปญหาและความตองการของชุมชน  กําหนดเปนกิจกรรม หรือ

โครงการในการแกปญหา และพัฒนาชุมชน  เทศบาลเมืองบานไผไดตระหนักถึงความสําคัญในการ

เสริมสรางความเขมแข็ง ใหกับชุมชน  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีการการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ  รับทราบข้ันตอนการดําเนินงานของ

เทศบาลเมืองบานไผ  จะมีผลใหการดําเนินการตางๆ  ของเทศบาลเมืองบานไผ  เปนไปดวยความโปรงใส  

มีความเปนธรรม  ลดการทุจริต  และความขัดแยงในการทํางาน 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ

พัฒนาและแกไขปญหาในทองถ่ินของตนเองในทุกๆ  ดาน  ตามความตองการของชุมชน  โดยใช

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเปนเครื่องมือนําไปสูชุมชนเขมแข็ง 

 3.2เพ่ือบูรณาการการทํางานในพ้ืนท่ีของภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และ

เครือขายองคกรชุมชน  ในการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง โดยใชพ้ืนท่ีเปน

ตัวตั้ง  ชุมชนเปนศูนยกลางและคนในชุมชนเปนผูรับผิดชอบการพัฒนาและแกไขปญหาของตนเอง 

 3.3เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการรวมคิด  รวมทํา  รวมแกไขปญหา รวมพัฒนา  

โดยจัดใหมีการประชาคมชุมชน 

 3.4เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา เสนอขอรองเรียน และ

เสนอความตองการตอเทศบาล 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1  ประชาชน  39  ชุมชน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการชุมชน  กรรมการชมุชน   

กรรมการกลุมสตรีแมบาน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  

4.2  ประชาชนท่ัวไป 

4.3  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.4  คณะกรรมการประสานชุมชน 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ชุมชนในเขตเทศบาล  จํานวน  39  ชุมชน 

 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 การประชุมใหความรูแกนนําชุมชนเก่ียวกับแนวทางการจัดทําแผนชุมชน และแจง

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมของเทศบาล  

  6.2 จัดประชุมคณะกรรมการประสานชุมชน 

  6.3 จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชน ท้ัง 39 ชุมชน เพ่ือใหประชาชนรวมเสนอ

ความคิดเห็นและรวมกําหนดแนวทางการแกไขปญหา 

  6.4 ชุมชนดําเนินการจัดทําแผนชุมชน  

  6.5 สงมอบแผนชุมชนใหเทศบาลนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามป  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  เดือน มกราคม – มีนาคม  2559  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  งบประมาณ  30,000บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน  ฝายแผนงานและงบประมาณ  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการกําหนดโครงการพัฒนา  

10.2 ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

  10.3 การดําเนินโครงการเปนไปดวยความโปรงใสปองกันการทุจริต 

10.4 การดําเนินโครงการไมถูกรองเรียนจากประชาชน 

10.5 ไมมีขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

10.6 ไมถูกชี้มูลความผิดจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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กิจกรรมการประชุมประชาคมเมืองบานไผ 

ลําดับที่ 3.3.2 

 
1. ช่ือกิจกรรม การประชุมประชาคมเมืองบานไผ(ภายใตโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี12)  พ.ศ.2546  

กําหนดใหเทศบาลตองจัดทําแผนพัฒนา  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงจะตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 18  กําหนดใหทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามปและทบทวนใหแลว

เสร็จภายในเดอืนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป และขอ 6  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  ตองสอดคลองกับระเบียบ วาดวยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเทศบาลเมืองบานไผตองจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  และอาจ

ทบทวนจากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) โดยกําหนดรายละเอียด  เปาหมาย  หรือจัดลําดับ

ความสําคัญของโครงการใหมและเพ่ิมเติมโครงการสําหรับป 2559  โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม ใน

การรวมคิด รวมทํา ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  

   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีการการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ  รับทราบข้ันตอนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบาน

ไผ  จะมีผลใหการดําเนินการตางๆ  ของเทศบาลเมืองบานไผ  เปนไปดวยความโปรงใส  มีความเปนธรรม  

ลดการทุจริต  และความขัดแยงในการทํางาน สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน นั้นก็จะมีการมีสวนรวมในรูปแบบของคณะกรรมการ ท่ีมาจากภาคประชาคมทองถ่ิน  ผูทรงคุณวุฒิ  

และภาคสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  เขารวมเปนคณะกรรมการ  ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผเพ่ือใหการบริหารราชการแบบมีสวน

รวมท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ของเทศบาลเมืองบานไผ  บรรลุวัตถุประสงค เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็น การรองเรียน  รองทุกข ของประชาชน  

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมการมี สวนรวมของทุกภาคสวน ชุมชน ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

หนวยงาน กลุม องคกรตางๆ สมาคม ในเขตเทศบาลเขามามีสวนรวมในการรวมคิด  รวมทํา  รวมแกไข

ปญหารวมพัฒนา  โดยจัดใหมีการประชาคมเมืองบานไผ 

 3.2 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนและทุกภาคสวนไดแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา เสนอขอ

รองเรียน และเสนอความตองการตอเทศบาล 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

-ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงาน กลุม องคกรตางๆ สมาคมเปนตน 

จํานวน 400 คน 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 จัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ  

  6.2 สรุปประเด็นความสําคัญของปญหา  ความตองการ  จากการประชุมประชาคมเมือง  

เพ่ือใหเทศบาลนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  -เดือน เมษายน  2559  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  -งบประมาณ  70,000บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

  -กองวิชาการและแผนงาน  ฝายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงาน กลุม องคกรตางๆ สมาคม  

         เปนตนเขามามีสวนรวมในการ รวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบการดําเนินงาน 

         ของเทศบาล 

  10.2 การดําเนินโครงการเปนไปดวยความโปรงใสปองกันการทุจริต 

10.3 การดําเนินโครงการไมถูกรองเรียนจากประชาชน 

10.4 ไมมีขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

10.5 ไมถูกชี้มูลความผิดจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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กิจกรรมรวมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง 

ลําดับที่ 3.3.3 

1.ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมรวมตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

         ตามท่ีเทศบาลเมืองบานไผ ไดเปนองคกรตนแบบในดานความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปน

การแสดงเจตจํานงอันดีตอประชาชน ตลอดจนองคกรตรวจสอบภาครัฐตางๆ สามารถเขาตรวจสอบในการ

จัดซ้ือจัดจางของเทศบาล 

3.วัตถุประสงค 

 3.1.ใหประชาชนในเขตเทศบาลไดทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

 3.2.ใหประชาชนรวมตรวจสอบงานจางโครงการตางๆ ภายในชุมชนท่ีอาศัยตามท่ีเทศบาลได

ดําเนินการ 

 3.3.ใหประชาชนสามารถแสดงความเห็นในการจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับชุมชนของตนเอง เพ่ือใหได

ความพึงพอใจและถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกงานโครงการของเทศบาลท่ีดําเนินการ ตองมีแบบสอบถามความเห็นของประชาชนกอน

ดําเนินการโครงการประกอบเรื่องกอนดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการ 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

ตามท่ีเทศบาลเมืองบานไผออกชุมชนตามกิจกรรมและโครงการตางๆ  ใหตรวจสอบดูวาชุมชน

นั้นๆ มีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตามแผนพัฒนาในปงบประมาณหรือไม หากพบวามีให

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ พรอมท้ังรวมแสดงความเห็นในวิธีและแนวทางดําเนินการ กอน

ดําเนินการหาผูรับจาง เพ่ือหาแนวทางใหโครงการเกิดประโยชนสูงสุดและสรางความพึงพอใจสูงสุดตอทาง

ราชการและประชาชนผูใชประโยชนจากทรัพยสิน 

6.1.ประชาสัมพันธเสียงไรสายของเทศบาลใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบขาวสารการจัดซ้ือจัด

จางทุกๆ โครงการ 
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6.2.ออกแบบสอบถามใหประชาชนรวมแสดงความเห็นในงานโครงการตางๆตามท่ีไดรับอนุมัติใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

6.3.เม่ือดําเนินการโครงการแลวเสร็จใหประชนชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการ

นั้นๆ 

6.4.มีหนังสือแจงใหชุมชนรวมตรวจสอบ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ภายในปงบประมาณ 2559 

8.งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ  

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง งานพัสดุ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 วัดความสําเร็จจากแบบสํารวจความพึงพอใจเม่ือโครงการดําเนินการแลวเสร็จ 
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กิจกรรมการแตงตั้งประชาชนเขามารวมเปนคณะกรรมการแผนพัฒนาของเทศบาล 

ลําดับที่ 3.3.4 

 
1. ช่ือกิจกรรม การแตงตั้งประชาชนเขามารวมเปนคณะกรรมการแผนพัฒนาของเทศบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548ขอ 8 ขอ 9 และขอ 28 ซ่ึงไดมีการกําหนดกําหนดสัดสวนของผูแทนประชาคมทองถ่ิน  

เขามารวมเปนคณะกรรมการในชุดตางๆ ของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล เพ่ือเปนการ

สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานของเทศบาล  ซ่ึงการมีสวนรวมนั้นจะมีประชาชนเขามา

มีสวนรวมทุกข้ันตอนเริ่มตั้งแตการรวมคนหาปญหา  รวมคิด  รวมทํา  รวมดําเนินการ  รวมติดตามและ

ประเมินผลการทํางานของเทศบาล นั้น 

 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํารวมแกไขปญหา รวมพัฒนา  รวม

ติดตามและประเมินผลการทํางานของเทศบาล 

  3.2 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา เสนอขอรองเรียน และ

เสนอความตองการตอเทศบาล 

  3.3 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 8 ขอ 9 และขอ 28 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

การแตงตั้งประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการการจัดแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบดวย  

4.1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  แตงตั้งผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ี

ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน 

4.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  แตงตั้งผูแทน

ประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

4.3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  แตงตั้งผูแทน

ประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-เทศบาลเมืองบานไผ 
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6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 จัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมทองถ่ิน  

  6.2 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ท้ัง 3 ชุด  

  6.3 จัดประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  -เดือน 15  มิถุนายน  2557  ถึง 14  มิถุนายน  2559  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

  -กองวิชาการและแผนงาน  ฝายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ประชาชนมีสวนรวมในการรวมคิดรวมทํา รวมแกไขปญหา รวมพัฒนา รวมติดตาม 

และประเมินผลการทํางานของเทศบาล 

  10.2 มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา เสนอขอรองเรียน 

และเสนอความตองการตอเทศบาล 

  10.3 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 8 ขอ 9 และขอ 28 
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน   

ลําดับท่ี 3.3.5 
 

1. ช่ือโครงการ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 

  

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 

 ภายใตกรอบแนวคิดการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการบริหาร

กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความเหมาะสม   ภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการบริหารจัดการขยะของชุมชนภายในเขตเทศบาล เปนกิจการในหนาท่ีท่ีตองดําเนินการ โดยอาศัย

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากขยะนั้นมีบอเกิดมาจากคน 

ดังนั้นการจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพตั้งแตตนทางจึงเปนการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ การใหชุมชน

เขามาบริหารจัดการขยะในชุมชนของตนเองยอมสงผลดีตอกิจการในหนาท่ีของเทศบาล   เปนการพัฒนา

สิ่งแวดลอมภายในชุมชนและการเพ่ิมรายไดใหกับทองถ่ิน  เทศบาลเมืองบานไผจึงไดอนุมัติงบประมาณ  

เงินอุดหนุนภาคประชาชน  สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม

และเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน   

 

1. วัตถุประสงค 

3.1   เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการรับรูและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน 

3.2   เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนารายไดใหกับทองถ่ิน 

3.3   เพ่ือรักษาความสะอาด  สวยงามเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

3.4   เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

 

2. เปาหมาย / ผลผลิต 

 สนับสนุนการดําเนินโครงการฯ  ของชุมชนโดยสมัครใจ  จํานวน  12  ชุมชน 
 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  ชุมชนนํารองโดยสมัครใจ  ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   จํานวน  12  ชุมชน   

 

4. วิธีดําเนินการ 

1. จัดประชุมปรึกษาหารือ  ทบทวนแนวทางการดําเนินการใหประชาชนในชุมชนรับทราบใน

หลักการ 
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2.  พิจารณาจัดตั้งอาสาสมัครเขารวมโครงการฯ 

3.  เสนอโครงการฯ   เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน  จากเทศบาลเมืองบานไผ 

4.  รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับเทศบาลเมืองบานไผ 

5. ดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนและสงเงินใหเทศบาลเมืองบานไผ         

ทุกวันท่ี 25  ของเดือน 

 

6. ดูแลรักษาความสะอาดถนน  ตามเสนทางท่ีกําหนด 

7. นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการในการประชุมประจําเดือนของชุมชน 

8. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตอหนวยงานสนับสนุนเปนประจําทุกเดือน 

9. สรุปและประเมินผลโครงการรวมกับเทศบาลเมืองบานไผ 

 

10. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม  2558 - กันยายน  2559  

 

11. งบประมาณดําเนินการ 

  เงินอุดหนุน จํานวน  420,000 บาท  

 

12. ผูรับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ฝายบริหารงานสาธารณสุข   

 

13. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 

  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความเหมาะสม   และ

ตระหนักถึงหนาท่ีของตนซ่ึงเปนสวนหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะของชุมชน

ภายในเขตเทศบาล ท่ีตองชวยกันลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดลอมรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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กิจกรรม  การตรวจสอบ/ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 

ลําดับที่ 4.1.1 

1. ช่ือกิจกรรม การตรวจสอบ/ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 

2.หลักการและเหตุผล  

 ระบบควบคุมภายใน เปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร

ท้ังภาครัฐและเอกชนเปนกระบวนการท่ีชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหหนวยงาน

บรรลุผลสําเร็จตามท่ีวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  เพราะนอกจากจะชวยใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี

แลว  ยังสงเสริมใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอีกดวย และสามารถปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาท่ีไดอีกทางหนึ่ง 

3.วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ไดแกการปฏิบัติงานและ

การใชทรัพยากรของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพยสินการปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน

หนวยงาน 

  3.2 เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting 

Objectives)ไดแกการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตอง

เชื่อถือไดและทันเวลา 

  3.3 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  (Compliance 

Objectives) ไดแกการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของหนวยงานรวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานไดกําหนดข้ึน 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

  สวนราชการภายในเทศบาลเมืองบานไผ  จํานวน 7 กอง    ไดแก   

1.สํานักปลัดเทศบาล 

2.กองคลัง 

3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4.กองชาง 

5.กองการศึกษา 

6.กองวิชาการและแผนงาน 

7. กองสวัสดิการสังคม 
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5.พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  

 

6.วิธีดําเนินการ 

  6.1จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  

6.2ผูบริหารไดแจงใหทุกกองจัดวางระบบควบคุมภายในของกอง 

  6.3กองมีคําสั่งแบงงานภายในของกอง  

  6.4กองไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกอง  

  6.5ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  

ตามแบบฟอรมท่ีระเบียบฯกําหนด 

6.6วิเคราะหประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการ

ควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดประกอบดวย5องคประกอบหลกัคือ    

    6.6 .1สภาพแวดลอมของการควบคุม 

    6.6 .2การประเมินความเสี่ยง 

    6.6 .3กิจกรรมการควบคุม 

    6.6 .4สารสนเทศและการสื่อสาร 

    6.6 .5การติดตามประเมินผล 

   6.7. รายงานผลใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ทราบตามระเบียบท่ีกําหนด  

  6.8.นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชรวมกับระบบควบคุมภายในของเทศบาล 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม  2557 –31กันยายน  2558 

8.งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ    

กองวิชาการและแผนงาน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย  การรั่วไหล

การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยงาน 

  10.2 การดําเนินงานระบบควบคุมภายใน ถูกตองตามระเบียบ และไมมีการทักทวงจาก

หนวยงานควบคุม 
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กิจกรรม การตรวจสอบภายใน 

ลําดับที่ 4.1.2 

1. ช่ือกิจกรรม การตรวจสอบภายใน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

        การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล

เมืองบานไผ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ

ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ

สําคัญ  ท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตอง ตามระเบียบ 

และกฎหมายท่ีกําหนดโดยฝายผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเปนการกําหนดให

มี  ลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกตองและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนว

ทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับ

มีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จะทําใหการปฏิบัติงาน ของเทศบาลเมืองบานไผ  

เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค 

3. วัตถุประสงค 

   การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหถึงเปาหมายท่ีวางไว

และปรับปรุงปะสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมและการกํากับดูแล 

  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

   ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชนตอการ

ตัดสินใจของผูบริหาร รวบถึงสนับสนุนใหการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพของหนวยงานท่ีรับตรวจ ดังนี้ 

    (1)  สํานักปลัด 

    (2)  กองวิชาการและแผนงาน  

    (3)  กองคลัง  

    (4)  กองชาง  

    (5)กองการศึกษา  

    (6)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

    (7)  กองสวัสดิการสังคม  

    (8)  สถานธนานุบาล  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เทศบาลเมืองบานไผ  

6.  วิธีดําเนินการ 

  เม่ือมีกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน แลวดําเนินการตรวจสอบภายใน แลวรายงานผล

กาตรวจสอบ พรอมเสนอปญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติท่ีดีตอหนวยรับตรวจ ผูบริหาร และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

7.  ระยะเวลา 

ปงบประมาณ  2559-2561 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  

9.  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1  การบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง 

และการจัดการความเสี่ยงท่ีมีวินัย เพ่ือใหปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

  10.2  การควบคุม กระทําไดโดยการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพการควบคุม 

สงเสริมใหมีการปรับปรุงการควบคุมอยางตอเนื่อง 

  10.3  การกํากับดูแล การใหความม่ันใจวา บุคลากรของหนวยรับตรวจมีความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติหนาท่ี รักษาไวซ่ึงคุณคาหรือผลประโยชนของหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ 
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กิจกรรมใหประธานกรรมการชุมชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาล 

ลําดับที่  4.2.1 

1.  ช่ือกิจกรรม  ใหประธานกรรมการชุมชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาล 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  

(รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554)   ขอ  24  วรรคสาม  หลักเกณฑและวิธีการสําหรับให

ประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาทองถ่ินใหเปนไปตามระเบียบสภาทองถ่ินกําหนด  ดังนั้น สภาเทศบาล

เมืองบานไผ  จึงขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล

เมืองบานไผ  สมัยสามัญ  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมรับฟงการประชุม 

 

3.  วัตถุประสงค  

3.1  เพ่ือใหประธานกรรมการชุมชน  ไดเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  

ทุกครั้ง  เพ่ือรับทราบการดําเนินงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ  วาดําเนินการ 

ตามกฎระเบียบของทางราชการหรือไม 

  3.2  เพ่ือเปนการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลการบริหาร

บานเมืองท่ีดี   

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาล 

 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 พ้ืนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

6.  วิธีดําเนินการ 

   6. 1  สภาเทศบาลเมืองบานไผ  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับ

ฟงการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ     

    6. 2  สภาเทศบาลเมืองบานไผ  ทําหนังสือเชิญประธานกรรมการชุมชนเขารวมรับฟงการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ในแตละครั้ง     

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ    

   ปงบประมาณ  2559 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 

            ไมใชงบประมาณ  

9.  ผูรับผิดชอบ     

 สํานักปลัดเทศบาล  

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

   มีการประชุมสภาเทศบาลโดยเปดเผย  โปรงใส ประชาชนไดรับทราบขอมูลโดยถูกตองทุก

ครั้ง ท่ีมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
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กิจกรรมการแตงตั้งสมาชิกสภาเขารวมเปนคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ลําดับที่ 4.3.1 

 
1. ช่ือกิจกรรม การแตงตั้งสมาชิกสภาเขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548ขอ 28 ซ่ึงไดมีการกําหนดสัดสวนของตัวแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 2 คน เขา

มารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอคณะผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นั้น  

 

3. วัตถุประสงค 

  3.1เพ่ือเปนการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวาง

การดําเนินงาน   

  3.2 เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับควบคุมการดําเนินงาน  เพ่ือประโยชนในการ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีท่ีเกิดปญหาอุปสรรค  

  3.3 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 28 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

-การแตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-เทศบาลเมืองบานไผ 

 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1สมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือกตัวแทนจํานวนสามคน ในคราวท่ีมีการเปดประชุมสภา  

  6.2  ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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  6.3ดําเนินการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนดไว 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  -เดือน 15  มิถุนายน  2557  ถึง 14  มิถุนายน  2559  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน  ฝายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 เปนการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวาง

การดําเนินงาน   

  10.2  เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับควบคุมการดําเนินงาน  เพ่ือประโยชนในการปรับปรุง

หรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีท่ีเกิดปญหาอุปสรรค  

  10.3  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 28 
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู  

(สําหรับฝายการเมือง ฝายประจํา  และประชาชนท่ัวไป) 

ลําดับที่ 4.3.2  

1.ช่ือโครงการ สงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ขอ  9  ระบุใหมีการปองกันและปราบปราม   

การทุจริต  คอรรัปชันอยางยั่งยืน  และนโยบายรัฐบาล  ขอ  10  ระบุใหมีการสงเสริมการบริหารราชการ

แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการทุจริต จึงไดจัดทําโครงการ

ฝกอบรมและสัมมนาเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก พนักงาน

เทศบาล ลูกจาง สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาล   ผูนําชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุมกิจกรรมหาง

ราน บริษัทตางๆ และประชาชนท่ัวไป  มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและความถูกตอง ชอบธรรม  

สงผลใหการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและการใหบริการสาธารณะ  เกิดความ

คุมคาและเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินและหนวยงานราชการ 

3.วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหความรูเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนและมาตรฐาน   

ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 2.  เพ่ือใหผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และลูกจาง    มีจิตสํานึกยึด

ม่ัน      ในความซ่ือสัตยสุจริต  และความถูกตองชอบธรรม  

3.  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ไมใชตําแหนงหนาท่ี

แสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน  ปองกันการทุจริต เกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

  4.  เพ่ือใหภาคธุรกิจและประชาชน   มีจิตสํานึก  ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต  ตระหนัก 

ในความรับผิดชอบตอสังคม  และไมสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

5.  เพ่ือใหการดําเนินโครงการภาครัฐเปนไปดวยความโปรงใส  ปองกันการทุจริต 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

1.  ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ

อ่ืนๆในเขตอําเภอบานไผ    
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2.  ผูนําชุมชน  ชมรม  มูลนิธิ กลุมกิจกรรม หางราน บริษัทตางๆ และประชาชน ในเขตอําเภอ

บานไผ   

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  บันทึกขออนุมัติจัดทําโครงการฝกอบรมและสัมมนาเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

 2.  เชิญวิทยากรจาก สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประจําจังหวัดขอนแกน 

3.  หนังสือเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบานไผเขารับการอบรมและสัมมนา 

4.  ประสานการปฏิบัติการดําเนินโครงการและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับดําเนินการ 

5.  รับสมัครแนวรวม/เครือขายการปองกัน/ตอตาน/เฝาระวังการทุจริต และจัดทําทะเบียน 

6.  ประสานการดําเนินงานเครือขายและติดตามผลการดําเนินงาน 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 กรกฎาคม  2559  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 (ใชงบประมาณในจํานวน 50,000 บาท รวมกับมิติท่ี 1 ภารกิจท่ี 1.1)  

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจาง  ไมดําเนินการใดๆ ท่ีเรียกวามี

ประโยชนทับซอน   หรือเกิดการขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเปนธรรมซ่ือสัตยสุจริต  บังเกิดผลดีตอประเทศชาติและเกิดผลดีตอสวนรวม  ผูนําชุมชน  ชมรม  

มูลนิธิ กลุมกิจกรรมหางราน บริษัทตางๆ และประชาชนท่ัวไป  มีความรู  ความเขาใจและมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริต   
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กิจกรรม “เขารวมเปนกรรมการในโครงการ/กิจกรรมตางๆของเทศบาล”  

ลําดับที่ 4.3.3 

1. ช่ือกิจกรรม “เขารวมเปนกรรมการในโครงการ/กิจกรรมตางๆของเทศบาล” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือเปนการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล ในการเขารวมเปนกรรมการใน

โครงการ/กิจกรรม ตางๆของเทศบาล เพ่ือตรวจสอบการทําหนาท่ีของฝายบริหารในการบริหารราชการ 

และการใชงบประมาณ ใหเกิดความโปรงใส  ตรวจสอบได 
 

3.วัตถุประสงค 

  เพ่ือเปนการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล ในการตรวจสอบการทํางานของ

ฝายบริหาร 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน  18  คน 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งเปนกรรมการในโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ของเทศบาล  

 2.  เชิญชวนเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีเทศบาลจัดข้ึนตามโอกาสตางๆ 

3.  มอบหมายหนาท่ีใหสมาชิกสภาเทศบาลปฏิบัติ เชน มอบรางวัล  ใบประกาศ แกบุคคลใน

โอกาสตางๆ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ   2559    

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 สมาชิกาภาเทศบาล ไดเขามารวมตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหาร กอใหเกิด

การทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได กอใหเกิดการถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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กิจกรรมเขารวมเปนเครือขาย (MOU) การปองกันการทุจริต 

ลําดับท่ี 4.4.1 

 
1. ช่ือกิจกรรม เขารวมเปนเครือขาย (MOU) การปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

  นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ขอ  9  ระบุวา  ใหการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันอยางยั่งยนื  โดยใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม และนโยบายรัฐบาล  ขอ 10  ระบุวา  ใหมีการสงเสริมการ

บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาครัฐ 

  เทศบาลเมืองบานไผไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการทุจริตการสนับสนุน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2556 – 2560) ท่ีไดให

ความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีทัศนคติและคานิยมในการตอตานการทุจริต ดวยการ

ประสานความรวมกับเครือขายภาคีท้ังในประเทศและตางประเทศ พรอมท้ังไดกําหนดวิสัยทัศนและ

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของไวคือวิสัยทัศน “สังคมไทย  มีวินัย โปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และรวม

ปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนท่ียอมรับในระดับสากล” 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตรการปราบปรามการทุจริตชาติ  

  2. เพ่ือขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใน

จังหวัดขอนแกนและจังหวัดอ่ืน ท่ีเปน อปท.ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต 

 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

วิธีการในการปองกันการทุจริต และประสานความรวมมือในอนาคต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ป 2559 อปท.ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริตและ อปท.อ่ืนๆ จํานวน  2  แหง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ี อปท.ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต  และ อปท. อ่ืนๆ 

6. วิธีดําเนินการ 

  1. ประสานงานขอเขาศึกษาดูงานดานการปองกันการทุจริต และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ 
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  2. จัดทําบันทึกขอตกลง ( MOU) รวมกัน กําหนดวิธีการในการดําเนินการรวมกัน การให

ความรูประสบการณ  ขอมูล การรายงานติดตามผลการปฏิบัติรวมกัน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  เดือน ตุลาคม 2558 –  กันยายน  2559  

8. งบประมาณดําเนินการ 

  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการเดินทางไปราชการ  

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  สรางเครือขายความรวมมือดานการปองกันการทุจริตท่ีเข็มแข็ง  แลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ปฏิบัติงานรวมกันตามขอตกลง (MOU)  
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กิจกรรม ประชาสัมพันธเชิญชวน อปท.ในพ้ืนที่เขารวมเปนเครือขายการปองกัน 

/เฝาระวังการทุจริต  

ลําดับที่ 4.4.2 

1. ช่ือกิจกรรม ประชาสัมพันธเชิญชวน อปท.ในพ้ืนท่ีเขารวมเปนเครือขายการปองกัน/เฝาระวังการทุจริต  

 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือเปนการสรางเครือขายการปองกันและเฝาระวังการทุจริตในพ้ืนท่ี อปท. ตางๆ รวมกัน อันจะ

นําไปสูการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกันเพ่ือการปองกันการทุจริตท่ียั่งยืน 
 

3.วัตถุประสงค 

  เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือการปองกันและเฝาระวังการทุจริตในพ้ืนท่ี  อปท.รวมกัน  

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 อปท.ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานไผ และในจังหวัดขอนแกน 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  เชิญชวน อปท.ตางๆ ใหสมัครเขาเปนเครือขายการปองกันและเฝาระวังการทุจริต 

 2.  ลงนามในบันทึกขอตกลง ( MOU) ความรวมมือในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตรวมกัน 

3.  ติดตามผลการดําเนินการโดยการประชุมเครือขาย 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ   2559    

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 มีการเขารวมเปนเครือขายของ อปท.ในพ้ืนท่ี และมีการดําเนินการรวมกัน กอใหเกิดการ

ทุจริตลดลง ไมมีเรื่องรองเรียน  
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การดําเนินการใหมีบุคลากรที่สามารถรองรับแตละภารกิจ เพ่ือการเปน อปท.ตนแบบได 

(แผนอัตรากําลัง 3 ป) 

ลําดับที่  5.1.1 

1. ช่ือมาตรการ การดําเนินการใหมีบุคลากรท่ีสามารถรองรับแตละภารกิจ เพ่ือการเปน อปท.  ตนแบบได  

(แผนอัตรากําลัง 3 ป) 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 รวมท้ังยุทธศาสตรการ

พัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน มีเจตนารมณเพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน รวมท้ังทําใหการบริหารงานบุคคล การจัดทํา

แผนอัตรากําลังของบุคลากรมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น  เทศบาลเมืองบานไผจึงไดจัดทํามาตรการดําเนินการใหมีบุคลากรท่ีสามารถรองรับ

แตละภารกิจ หรือแผนอัตรากําลัง  3  ป ข้ึนเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับแต

ละภารกิจ และสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารอัตรากําลังปองปรามผูคิดประพฤติมิชอบในองคกรได 

3. วัตถุประสงค 

  เพ่ือการจัดทําแผนอัตรากําลัง ในการบริหารจัดการกําลังคนสนับสนุนการดําเนินการ 

อปท.ตนแบบใหบรรลุวัตถุประสงค  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  

6. วิธีการดําเนินการ 

  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังฯ เทศบาลเมืองบานไผ ประกอบดวย 

นายกเทศมนตรี เปนประธาน ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ ขาราชการท่ีไดรับ

มอบหมายหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

6.2 คณะกรรมการรวมวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาลในชวงระยะ 3 ป

ขางหนาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  การกําหนด
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ตําแหนงและโครงสราง  การควบคุมภาระคาใชจาย ตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบคุคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน 

  6.3 จัดทําแผนอัตรากําลัง และประกาศใชเปนการท่ัวไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ 2559-2561  

8. งบประมาณดําเนินการ 

   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ใหลุลวง บังเกิดผล

ตอการปองกันการทุจริต 

  10.2  เปนเครื่องมือในการบริหารอัตรากําลังปองปรามผูคิดประพฤติมิชอบในองคกรได 
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กิจกรรม ออกระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยหลักเกณฑการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง พ.ศ. 2559  

ลําดับที่ 5.2.1 

1. ช่ือกิจกรรม ออกระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยหลักเกณฑการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง พ.ศ. 2559 

 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือเปนการกําหนดหลักเกณฑการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล  

พนักงานจาง ของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม กํากับความ

ประพฤติของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ใหยึดถือปฏิบัติตนอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติของราชการ ปองการการแสวงหาประโยชนในหนาท่ีท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 
 

3.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหมีระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยหลักเกณฑการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง พ.ศ. 2559 เพ่ือใชบังคับในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ท่ีมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลเมืองบานไผ 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  นายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะทํางานยกรางระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยหลักเกณฑการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง พ.ศ. .... 

 2.  คณะทํางานประชุมพิจารณารางระเบียบฯ และเห็นชอบ 

3.  คณะทํางานนําเสนอรางระเบียบฯ ใหนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ลงนาม และประกาศใชโดย

เปดเผย  

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ   2559    



116 
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกคน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต 

และไมมีเรื่องรองเรียน  
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กิจกรรม แกไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการ การเมืองทองถิ่นฝายบริหารของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2554  

ลําดับที่ 5.2.2 

1. ช่ือกิจกรรม แกไข ปรบัปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

การเมืองทองถ่ินฝายบริหารของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2554  

 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือเปนการกําหนดหลักเกณฑ วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ การเมืองทองถ่ินฝาย

บริหารของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน ในการควบคุม กํากับความ

ประพฤติของ ฝายบริหาร   ใหยึดถือปฏิบัติตนอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของ

ราชการ ปองการการแสวงหาประโยชนในหนาท่ีท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 
 

3.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหมีการแกไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

การเมืองทองถ่ินฝายบริหารของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2554 เพ่ือใช กํากับความประพฤติของฝาย

บริหารเทศบาล ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  นายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะทํางานยกรางแกไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวย

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ การเมืองทองถ่ินฝายบริหารของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2554  

 2.  คณะทํางานประชุมพิจารณารางระเบียบฯ และเห็นชอบ 

3.  คณะทํางานนําเสนอรางระเบียบฯ ใหนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ลงนาม และประกาศใชโดย

เปดเผย  

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ   2559    
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8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต 

ยึดถือปฏิบัติตนอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของราชการ ไมแสวงหาประโยชนใน

หนาท่ีท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  และไมมีเรื่องรองเรียน  
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กิจกรรม แกไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการ การเมืองทองถิ่นฝายสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2554  

ลําดับที่ 5.2.3 

1. ช่ือกิจกรรม แกไข ปรบัปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

การเมืองทองถ่ินฝายสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2554  

 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือเปนการกําหนดหลักเกณฑ วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ การเมืองทองถ่ินฝายสภา

เทศบาลของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน ในการควบคุม กํากับความ

ประพฤติของ ฝายสภาทองถ่ิน   ใหยึดถือปฏิบัติตนอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ

ของราชการ ปองการการแสวงหาประโยชนในหนาท่ีท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 
 

3.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหมีการแกไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

การเมืองทองถ่ินฝายสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2554 เพ่ือใช กํากับความประพฤติของฝาย

สภาเทศบาล ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

6.วิธีดําเนินการ 

 1.  ประธานสภาเทศบาลแตงตั้งคณะทํางานยกรางแกไข ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบานไผวา

ดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ การเมืองทองถ่ินฝายสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 

2554  

 2.  คณะทํางานประชุมพิจารณารางระเบียบฯ และเห็นชอบ 

3.  คณะทํางานนําเสนอรางระเบียบฯ ใหประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ ลงนาม และ

ประกาศใชโดยเปดเผย  

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ปงบประมาณ   2559    

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบานไผ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต 

ยึดถือปฏิบัติตนอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของราชการ ไมแสวงหาประโยชนใน

หนาท่ีท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  และไมมีเรื่องรองเรียน  
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กิจกรรมการขยายเครือขายเทศบาล/อบต.ดานการปองกันการทุจริต 

ลําดับที่ 5.3.1 

 
1. ช่ือกิจกรรม การขยายเครือขายเทศบาล/อบต.ดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ขอ  9  ระบุวา  ใหการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันอยางยั่งยนื  โดยใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม และนโยบายรัฐบาล  ขอ  10  ระบุวา  ใหมีการสงเสริมการ

บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาครัฐ 

  เทศบาลเมืองบานไผไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการทุจริต จึงไดจัดทํา

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตโดยใหความรูความเขาใจและสราง

ความตระหนักรวมกันระหวางเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือจัดใหมีการขยายเครือขายเทศบาล/

องคการบริหารสวนตําบล/ภาคประชาชน เชน กลุมเยาวชน กลุมชมรมตางๆ และหนวยงานภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบานไผ รวมถึงอาจมีการรวมกันจัดทําแผนปองกันการทุจริตรวมกันในอนาคต 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนเทศบาลตนแบบดานการปองกันการทุจริต 

  2. เพ่ือขยายเครือขายไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดขอนแกน  

3. เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความโปรงใส  ปองกันการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ป 2559เทศบาลจํานวน 1แหงและองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9แหงคน รวม 10 

แหงและขยายเครือขาย ในป 2560-2561องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดขอนแกนจํานวน  225  

แหงและหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ในพ้ืนท่ีอําเภอบานไผ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 จังหวัดขอนแกน  

6. วิธีดําเนินการ 

  1. จัดตั้งศูนยเทศบาลตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต 

  2. จัดอบรมใหความรูดานการปองกันการทุจริต และการจัดทําแผนปองกันการทุจริต  

3. ขยายเครือขายไปยังทองถ่ินท่ีมีความพรอมและสมัครใจ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  เดือน มิถุนายน – กันยายน 2559  และดําเนินการประสานการปฏิบัติตอเนื่อง  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  (ใชงบประมาณในจํานวน 50,000 บาท รวมกับมิติท่ี 1 ภารกิจท่ี 1.1 โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู)   

 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในอําเภอบานไผ มีการบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุข

แกประชาชนในทองถ่ิน เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมของประชาชนเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
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ภาคผนวก 

- คําสั่งเทศบาลเมืองบานไผ  ที่  817/2558  

       เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางาน อปท.ตนแบบ ดานการปองกันการ 

       ทุจริต 2559  ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน  2558 

- คําสั่งเทศบาลเมืองบานไผ  ที่  68/2559  

       เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุทํางานจัดทํารางแผนปฏิบัติการ อปท. 

       ตนแบบ ดานการปองกันการทุจรติ 2559 

ลงวันที่ 25  มกราคม  2559 
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