
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

พ.ศ.2562 - 2565 

 

     Action Plan 
For Zero Tolerance & Clean Thailand 

 

 

 
 
 
 
 
 

งานนิติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-3277-2095 ถึง 7 ต่อ 19 

 



คำนำ  
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือ  ทั้งภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗  
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้น  มิให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
งานนิติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 4 ปี  พ.ศ. ๑๕๖2 – ๒๕๖4  ของเทศบาลตำบลบ้านแหลมขึ้น ต่อมาจังหวัดเพชรบุรี
ได้แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และให้รายงานผลโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สำนักงาน ป.ป.ช.ทราบ ผ่านระบบรายงานและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ฯ (ระบบ e-PlanNACC)  โดยไม่ต้องส่งเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปที่สำนักงาน ป.ป.ช. นั้น  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีกปี เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ทีก่ำหนดไว้   
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ส่วนที่ 1  
 

บทนํา 

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์ สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบที่ขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้  
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  บุคคล
เหล่านี้  
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุ รกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่  
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

 

➢วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. เทศบาลมีการเผยแพร่การดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆของเทศบาลอย่างต่อเนื่องทั้งก่อน

และหลังดำเนินการ 
2. เทศบาลมีช่องทางในการแจ้งข่าวสารการทุจริตที่หลากหลาย เช่น ตู้แดงในชุมชน ตู้แสดง

ความคิดเห็นหน้าเทศบาล เว็บบอร์ดของเทศบาล เฟสบุ๊คของเทศบาล เป็นต้น 
3. เทศบาลจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคมระดับชุมชน 

ประชาคมระดับตำบล และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการต่าง ๆของเทศบาล 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรของเทศบาลยังขาดความเอาใจใส่ในการศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน 
2. ระบบอุปถัมภ์ในองค์กรทำให้เกิดความเกรงใจ ความเกรงกลัว ที่จะปฏิเสธหรือคัดค้านการ

กระทำท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. บุคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม จริยธรรม 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. ช่องว่างของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้

ดุลพินิจ 
2. ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน  โครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน  มองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  และขยายถึงปี พ.ศ.2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด  
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ขยายถึงปี พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ
การบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
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5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ  
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสํานึก 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
และความตระหนัก ในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้
แก่บุคลากรท้ังข้าราชการ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
การเมือง ฝ่ายบริหาร 1. โครงการกิจกรรม 5 ส 3,000 3,000 3,000 3,000
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ินและ 2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 5,000 5,000 5,000 -
ฝ่ายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 3.โครงการวันเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000

4 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 - - -

เร่ืองเทคนิคการเขียนโครงการ

5. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 - - 10,000

เร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติ
ในการเป็นผู้ให้บริการท่ีดี

6 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 - - -

เร่ืองการกําหนดตัวช้ีวัด

7. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 - - -

ในการพัฒนาภาวะผู้นํา

8. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 - - -

เร่ือง "ไทยแลนด์ 4.0" และความเช่ือมโยงสู่
การพัฒนาท้องถ่ิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

มิติท่ี 1 9. โครงการห้องคลังความรู้ - - - -

10. การให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเร่ือง - - - -

การจัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ - 10,000 - -

เทศบาลเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและการ
นําไปสู่การประพฤติปฏิบัติ

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผล
ประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล - 10,000 - -

เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ

1.2 การสร้างจิตสํานึก 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
และความตระหนักแก่ การต่อต้านการทุจริต
ประชาชนทุกภาคส่วน 1. โครงการกฎหมายท่ีชาวบ้านควรรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000

ในท้องถ่ิน
2. โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกล่ีย 10,000 10,000 10,000 -

ข้อพิพาทในชุมชน
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

มิติท่ี 1 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ - 15,000 - 15,000
เสน่ห์เมืองบ้านแหลม

2. โครงการถนนสวยงาม 50,000 50,000 50,000 -

3. โครงการกวาดบ้านทําความสะอาดเมือง 10,000 10,000 10,000 30,000
(Big Cleaning Day )/ ปี 2565  เปล่ียนช่ือเป็น
"โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง

(Big Cleaning Day) สาธารณะประโยชน์เพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล

ต าบลบ้านแหลม"

4. โครงการทบทวนความรู้และแนวทาง 10,000 10,000 10,000 -
การเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน

5. โครงการค้นหาจุดเส่ียงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ 25,000 25,000 25,000 25,000
เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมนํ้า  ภัย
จากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

6. โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับ 30,000 30,000 30,000 30,000
ผู้ประกอบการค้าอาหาร

7. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 15,000 15,000 -
คุ้มครองเด็ก

8. โครงการเข้าวัดทําบุญปลูกต้นไม้ถวาย 3,000 3,000 3,000 3,000
วัดเน่ืองในวันวิสาขบูชา
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

มิติท่ี 1 9. โครงการนํ้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือ 2,000 2,000 2,000 2,000
ให้น้องเพ่ือคูคลองท่ีใสสะอาด

10. โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วม 5,000 5,000 5,000 -
ของประชาชน

11. โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ 85,000 85,000 85,000 85,000
แม่นํ้าเพชรบุรี

12. โครงการรักษาความสะอาดแม่นํ้าเพชรบุรี 5,000 5,000 5,000 10,000

13. โครงการผ้าป่าขยะ 10,000 10,000 10,000 4,000

14. โครงการรณรงค์ท้ิงส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว 3,000 3,000 3,000 2,000
ในครัวเรือน

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัว 5,000 5,000 5,000 5,000
แนวต้ัง

2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 32,000 32,000 32,000 20,000
แกนนําสุขภาพชุมชน

3. โครงการถนนภูมิปัญญาสินค้าชุมชน 50,000 - - -
คนบ้านแหลม

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้แก่ 50,000 50,000 50,000 -
ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

5. โครงการผลิตส่ือจากวัสดุเหลือใช้ - 12,000 - -
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

มิติท่ี 1 1.3 การสร้างจิตสํานึก 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
และความตระหนักแก่ ในความซ่ือสัตย์สุจริต
เด็กและเยาวชน 1. กิจกรรมหลักสูตรโตไปไม่โกงปรับใช้ใน - - - -

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ให้มีจิตสาธารณะ
1. โครงการครอบครัวนักป่ันสร้างสรรค์ 40,000 40,000 40,000 -
วินัยจราจร

2. โครงการเยาวชนคนทูบี ทําดีเพ่ือพ่อ 40,000 40,000 40,000 -

3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 20,000 20,000 20,000 -
ในชุมชน

4. โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนใน 15,000 15,000 15,000 12,000
การคัดแยกขยะ

มิติท่ี 1 รวม จ านวน  37  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 593,000 540,000 493,000 276,000

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.1 การแสดงเจตจํานง 1. กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริต - - - -
ทางการเมืองในการต่อ ของผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านแหลม (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

ต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้าง 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
ความโปร่งใสในการ งานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ัง
ปฏิบัติราชการ ในเร่ืองการบรรจุแต่งต้ังโยกย้าย โอน 

เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบ
หมายงาน
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

มิติท่ี 2 1. มาตรการผู้บริหารกําหนดแนวทางการบริหาร - - - -
งานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของผู้บริหาร - - - -
ท้องถ่ินและหัวหน้าส่วนราชการ (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา - - - -
เล่ือนข้ันเงินเดือน (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด
1. กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัด - - - -
ซ้ือจัดจ้าง (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง - - - -
รายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์ (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

หรือส่ือช่องทางอ่ืน ๆ

มิติท่ี 2 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
1. กิจกรรมจัดทําแนวทาง  หรือคู่มือ หรือ - - - -
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

งานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - - - -
(ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)



12

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

มิติท่ี 2 3.กิจกรรมนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน - - - -
ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2.3 มาตรการการใช้ 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะ
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ เวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม ประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ัน
หลักการบริหารกิจการ ตอนเปิดเผย ณ ท่ีท าการ และในระบบเครือ
บ้านเมืองท่ีดี ข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก - - - -
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2.กิจกรรมแสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค่า - - - -
บริการอย่างชัดเจน (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1.มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ ส่ังการ เพ่ือ - - - -
ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

มิติท่ี 2 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่ 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์ 
หน่วยงาน/บุคคลในการ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม
ดําเนินกิจการการประ- 1. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 10,000 10,000 10,000 2,000
พฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์



13

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

มิติท่ี 2 2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใด
ในกรณีได้ทราบหรือรับ ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ี
แจ้งหรือตรวจสอบพบ ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
การทุจริต จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี
1. มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ - - - -

(ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
1. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจ - - - -
สอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ
1. มาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง - - - -
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

ส่วนท้องถ่ิน

มิติท่ี 2 รวม จ านวน  16  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 10,000 10,000 10,000 2,000

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การจัดให้มีและเผย 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
แพร่ข้อมูลข่าวสารในช่อง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ทางท่ีเป็นการอํานวย 1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าว - - - -
ความสะดวกแก่ประชา สารของเทศบาลตําบลบ้านแหลม (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

ชนได้มีส่วนร่วมตรวจ
สอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินได้ทุกข้ันตอน

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. โครงการจัดทําจดหมายข่าวเทศบาล 70,000 70,000 70,000 -

2. โครงการจัดทําเอกสารรายงานกิจการ 100,000 100,000 100,000 150,000
เทศบาล

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. มาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล - - - -
ข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านแหลม (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

2.โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้าน - - - 20,000
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน

มิติท่ี 3 3.2 การรับฟังความคิด 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
เห็น การรับและตอบ ประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจ
สนองเร่ืองร้องเรียน/ หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ร้องทุกข์ของประชาชน เฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

ความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถ่ิน
1. โครงการทบทวนและจัดทําแผนชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000

2. โครงการประชาคมตําบลบ้านแหลม 15,000 15,000 15,000 15,000

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน 180,000 180,000 180,000 -

2. โครงการตู้แดงร้องทุกข์ - - - -
(ทําไม่ใช้งบฯ)

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนิน
การเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. มาตรการจัดการเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนของ - - - -
เทศบาลตําบลบ้านแหลม (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

3.3 การส่งเสริมให้ประ 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ชาชนมีส่วนร่วมบริหาร การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ
กิจการขององค์กรปก 1. กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ - - - -
ครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

ตําบลบ้านแหลม

มิติท่ี 3 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ
สอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - - - -
ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

มิติท่ี 3 รวม จ านวน  11 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 380,000 380,000 380,000 200,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.1 การจัดวางระบบ 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
และรายงานการควบคุม ตรวจสอบภายใน
ภายในตามท่ีคณะกรรม 1. กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน - - - -
การตรวจเงินแผ่นดิน ประจําปี (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

กําหนด
4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน
1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - - - -

(ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

4.2 การสนับสนุนให้ 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน
หรือการบริหารราชการ ลูกจ้าง
ตามช่องทางท่ีสามารถ 1.กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการ - - - -
ดําเนินการได้ บริหารงานบุคคล (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

มิติท่ี 4 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์
สินของทางราชการ
1.กิจกรรมจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียด - - - -
ข้อมูลการดําเนินโครงการและการใช้งบประมาณ (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้าและให้
ข้อมูลท่ีว่าน้ีแก่บุคคลท่ีร้องขอหรือขอดู

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ
สอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัด - 10,000 - -
ซ้ือจัดจ้างของเทศบาล
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2562 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ 

2. กิจกรรมส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใน - - - -
การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจ้าง (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

4.3 การส่งเสริมบทบาท 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
การตรวจสอบของสภา สภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ท้องถ่ิน ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้
1.กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ - - - -
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและ (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

สมาชิกสภาท้องถ่ิน

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการท่ีกฎ
หมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด

มิติท่ี 4 1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี - - - -
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ) (ทําไม่ใช้งบฯ)

บริหาร

4.4 การเสริมพลังการมี 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวัง
ส่วนร่วมของชุมชน การทุจริต
(Community) และ 1. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน 40,000 40,000 40,000 -
บูรณาการทุกภาคส่วน เขตเทศบาล
เพ่ือต่อต้านการทุจริต

2. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน 5,000 5,000 5,000 -
การปกครองท้องถ่ิน

มิติท่ี 4 รวม จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 45000 55,000 45000 0



18 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

 

◆มติิที่ 1 การสร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการกิจกรรม 5 ส 
2. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่ง
กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 
ส หลัง เป็นการพัฒนาคนการดําเนินกิจกรรม ได้แก่สถานที่ทํางานและสภาพแวดล้อมการทํางาน  ความสะอาด 
ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดีบุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้นการขจัดความสิ้นเปลืองของ
ทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซํ้าซ้อนลงนอกจากนี้ 5 ส ยังช่วยลดต้นทุนของ
หน่วยงานลงอีกด้วย การดําเนินกิจกรรม 5 ส จึงก่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการทํางานของบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส มาเป็นบันไดก้าวแรกของการ
นําไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน 
ห้องทำงานห้องเก็บพัสดุและสถานที่อ่ืนๆในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
  3.3. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกกองมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานโดยให้
ความสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4. เป้าหมาย 
  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรของเทศบาลจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบเอกสาร ตู้
เก็บเอกสาร โต๊ะทำงานห้องทำงาน ห้องเก็บพัสดุและสถานที่อ่ืนๆในสำนักงานและบริเวณโดยรอบปีละ 2 ครั้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.2แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือดำเนินกิจกรรม 5 ส 
  6.3  ถ่ายรูปภายหลังการทํากิจกรรม 5 ส โดยถ่ายในมุมกล้องเดียวกับภาพที่ถ่ายไว้ก่อน เพ่ือ
นํามาแสดงเปรียบเทียบ ให้เห็นถึงสภาพของสถานที่ทํางานที่มีความแตกต่าง หรือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
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  6.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  3,000  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 เอกสารการปฏิบัติงานของทุกส่วนการงานที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
  10.2 โต๊ะทำงานห้องปฏิบัติงานและห้องอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดการความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
11.ผลลัพธ์ 
  11.1 ระบบเอกสารของเทศบาลและพ้ืนที่ปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  11.2 ทุกส่วนการงานสามารถค้นหาเอกสารต่างๆได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
   

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 

มาตรา 11  กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง  
การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันดังนั้น  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  ที่มีหลักสำคัญจึง
เป็นกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน  ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญใน
หลากหลายรูปแบบ  ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการทำงานที่ดี  ที่เหมาะสมที่สุด  เพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง
สวยงามโดยอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม  8  ประการของการจัดการความรู้  คือ 1.หลักศีลธรรมขั้นพ้ืนฐาน   
2.การไม่ใช้อำนาจ  3.การฟังอย่างลึก (Deep listening)  4.ใช้วิธีการทางบวก  5.การเจริญธรรมะ 4 ประการ ที่
เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ ความเอ้ืออาทร  ความเปิดเผย  ความจริงใจ  และความเชื่อถือไว้วางใจกัน  6.
การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ  7.การถักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม และ  8.การเจริญสติในการ
กระทำ ผสมผสานกับทฤษฎีก้างปลา หรือที่เรียกว่า  แผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) อัน
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้อันอาจก่อให้เกิดปัญหานั้น 
(Possible Cause) 

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมาย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จากเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของ
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การนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร 
ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ใน
เทศบาลตำบลบ้านแหลมเพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กรและนำเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบ 
  3.2 จัดตั้งคลังความรู้ในองค์กรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรในองค์กร 
4. เป้าหมาย 
  4.1ทุกส่วนการงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลมจัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ  

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
    6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
    6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
 6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
 6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  5,000 บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  มีการรวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างน้อย กองละ 5 เรื่องต่อปี 
11. ผลลัพธ์ 
  บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีคลังความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
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➢โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :โครงการวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล  
  การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเอง  
ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทย เกิดขึ้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116พระองค์
มีพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในส่วนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม และมีวิ
วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการกระจายอำนาจ 
การปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
  ในปี พ.ศ.2476 มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476และมีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง จากนั้นมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมาย
เกี่ยวกับเทศบาลอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล ในปี พ.ศ.2496 และได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด และในปัจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการ
ประกาศ กำหนดให้ 24 เมษายน เป็นวันเทศบาลของทุกปี  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้เล็งเห็น
ความสำคัญและจัดโครงการวันเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกของ บุคลากรเทศบาลให้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ของ
เทศบาลที่มีต่อประชาชน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่และภารกิจ งานของ
เทศบาล 
4. เป้าหมาย 
   4.1 จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
   4.2 จัดบอร์ดนิทรรศการการปกครองท้องถิ่นไทยและบทบาทภารกิจงานของเทศบาล 
  4.3 จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเทศบาลดีเด่น 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 
  6.๒จัดเตรียมการสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 
  6.๓ จัดกิจกรรมตามโครงการวันเทศบาล  
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของผู้แทนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่รับรู้และเข้าใจในกรอบภารกิจของเทศบาล 
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11. ผลลัพธ์ 
  11.1 บุคลากรเทศบาลตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่และความสำคัญของเทศบาล
ที่มีต่อประชาชน 
  11.2 ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้  และเข้าใจกรอบภารกิจงานของเทศบาลและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
   
 

➢โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากบุคลากรของเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการให้ชัดเจน  และ
สอดคล้องกับแผนและนโยบายไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์และความเป็นไปในด้านต่าง ๆ และมักขาดการวิเคราะห์ตาม
หลัก SWOT หรือขาดการกลั่นกรองโครงการก่อนนำเสนอ  ทำให้โครงการที่เขียนไม่ถูกต้อง และไม่มีความชัดเจน  
ซึ่งเทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับการอนุมัติ เป็นการพัฒนาความคิดและหลักการเขียนโครงการ  โดยอาศัย
เคล็ดลับ 3 ร.ริเริ่มอะไรใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิดหรือการปฏิบัติที่อาศัยการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่าย  อย่างที่เขา
เรียกว่า พหุภาคี  เพราะงานอะไรก็ตามที่ปลุกปั้นขึ้นมาจากคนหลายคน  ย่อมทนทาน ไม่พับฐานง่าย เรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่มหรือชุมชน  โดยเริ่มตั้งแต่แลกเปลี่ยนความคิดในขั้นริเริ่ม   พอถึงขั้นลงมือ  ก็ร่วมกันลองผิดลองถูก  
จะทำให้ค้นพบแนวทางเหมาะสมชัดเจนจริงๆร่วมแรงคือการระดมความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ  โดยยึดเอาความ
อยากสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นหัวใจสำคัญ  กลเม็ดสำคัญ คือ ถ้ามีการดึงกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายในการ
ทำโครงการมาร่วมลงมือทำกับเราด้วย  งานยิ่งมีโอกาสเดินหน้า  เช่น จะทำโครงการออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอายุ  ก็เชิญกลุ่มนี้มาร่วมกับเรา  ไม่ใช่ให้เขาเป็นฝ่ายรออย่างเดียว 

 เทศบาลตำบลบ้านแหลมเล็งเห็นความสำคัญในการเขียนโครงการจึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการเขียนโครงการอย่างไรให้น่าอ่าน และได้รับการอนุมัติโดยใช้
หลักการทีส่ำคัญในการเขียนโครงการให้น่าอ่าน  ใช้ภาษากระชับ  ไม่ซับซ้อน เนื้อหาชัดเจนและตรงกับความ
ต้องการที่จะสื่อสาร 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการเขียน
โครงการและรูปแบบของโครงการ 
4. เป้าหมาย 
  จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลที่เก่ียวข้องตามจำนวนที่มีอยู่จริงจำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
 6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
 6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
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 6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. งบประมาณ 
  10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม   
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
  10.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
11. ผลลัพธ์ 
  บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการเขียนโครงการและเทศบาล
ตำบลบ้านแหลมมีรูปแบบของโครงการที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 
 
 

➢โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติ 
                     ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
2. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งต่อตนเอง
และองค์กร  ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรมีบุคลิกภาพท่ีดีย่อมเป็นที่ประทับใจต่อบุคคลภายนอก ซึ่งการมีบุคลิกภาพ
ที่ดีนั้น ต้องประกอบไปด้วยบุคลิกภาพภายใน  เช่น ความคิดเชิงบวก  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การมีความคิดเชิง
ริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพภายนอก เช่น สิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การแต่งหน้า ผม 
ให้ดูดีเหมาะสม รวมถึงการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม  การมีกิริยาอาการ การแสดงออกท่ีดี  สุภาพ 
ตลอดจนการสนทนา  การเจรจา  อย่างมีอัธยาศัยที่สุภาพอ่อนโยน 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้ให้บริการที่
ดีแก่ประชาชน  จึงจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกให้
มีความเหมาะสมตามกาลเทศะ และนำไปแก้ไข ปรับเปลี่ยน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ จนถึงขั้นนำไปปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย  ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่น่าจดจำ  สร้างความประทับใจ  ทำให้บุคลากรเป็นสื่อกลางที่ดีระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาลตำบลบ้านแหลม ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และความสามารถของผู้บริหารที่
จะช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
  3.2 เพ่ือทำให้บุคลากรของเทศบาลเห็นความสำคัญและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองในองค์กร 
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4. เป้าหมาย 
  จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตามจำนวนที่มีอยู่จริงจำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
 6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
 6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
 6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  งบประมาณปี พ.ศ.2562 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
  10.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
11. ผลลัพธ์ 
  บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงาน
ของตนเองในฐานะผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

➢โครงการที่ 6 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตัวชี้วัดมีความสำคัญคือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลเพ่ือให้กิจกรรมนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนและเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ดีสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้สามารถแก้ปัญหา
หรือวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลปัจจุบันภาครัฐได้มีการนำตัวชี้วัดที่เรียกว่า ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน(ผลสำเร็จ)หลัก 
(Key Performance Indicators : KPI) มาเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้
เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
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ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นเพ่ือใช้วัดว่าผลการปฏิบัติราชการในเรื่องที่พิจารณาอยู่ได้ผล
เป็นเช่นใดตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 3 ประเภท คือ  
  1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคือ ตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ 
  2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจของผู้เข้า
รับการอบรม เป็นต้น  
  3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเช่น ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงาน 
  ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นความสำคัญในการกำหนดตัวชี้วัด จึงได้จัดโครงการให้
ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะและ
ความสำคัญของตัวชี้วัดที่ดี  ที่จะต้องตรงประเด็น  มีหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน  มีระบบจัดเก็บที่ดีและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะเป็นดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดขึ้น โดยเป็น
หน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความ
ชัดเจนในการกำหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด 
  3.2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย 
  จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลมที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่มีอยู่จริงจำนวน 1 
ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
    6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
    6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
 6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
 6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  งบประมาณปี พ.ศ.2562 
8. งบประมาณ 
  10,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
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  10.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
11. ผลลัพธ์ 
  บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดและสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 

➢โครงการที่ 7 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาภาวะผู้นำ 

2. หลักการและเหตุผล  
  ความเป็นผู้นำเป็นหน้าที่หนึ่งในหลาย ๆ หน้าที่ของคนที่เป็นผู้นำ  กล่าวคือเป็นตำแหน่งทีก่ำหนดขึ้น
ในองค์กร สถาบันต่าง ๆให้มีอำนาจโดยตำแหน่งและได้รับความคาดหวังในหน้าที่เฉพาะเจาะจง  จะมุ่งเน้นที่การ
ควบคุม  การตัดสินใจ  และผู้บริหารจะต้องมีลักษณะของผู้นำ (Leadership) ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม  ดังนั้นภาวะ
ผู้นำจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหาร เพราะภาวะผู้นำจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสำเร็จของหน่วยงานหรือองค์กร งาน
จะดำเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมข้ึนอยู่กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผู้นำ   ซึ่งทักษะและ
ศิลปะที่ใช้ในการบริหารงานคือภาวะผู้นำ    

เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีความรู้ในเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำจะ
เป็นตัวช่วยให้พนักงานเทศบาลแต่ละคน  มีเทคนิค แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือความสำเร็จ
ตามนโยบายขององค์กร และสร้างความเคารพ และความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น ทำให้องค์กรมีความสามัคคี น่าอยู่ 
และทำงานกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาภาวะผู้นำ 
4. เป้าหมาย 
  จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลมที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่มีอยู่จริงจำนวน 1 
ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  งบประมาณปี พ.ศ.2562 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
  10.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
11. ผลลัพธ์ 
  11.1 บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำและ
สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้ 
  11.2 บุคลากรของเทศบาลเกิดทัศนคติท่ีดี และมีสัมพันธภาพที่ดีทั้งต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 

 

➢โครงการที่ 8 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0” และความเชื่อมโยงสู่ 
                     การพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  
  “ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกบัโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และรุนแรงในศตวรรษที่ 
 21 ได ้
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่อง “ไทยแลนด์ 
4.0” และความเชื่อมโยงสู่การพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  ซึ่งเป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปัจจุบัน เพ่ือช่วยกันทุกฝ่าย คนละไม้คนละมือตามภารกิจเพ่ือเชื่อมโยง
สู่การพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ 
งานวิจัยต่าง ๆ  โดยการดำเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มกำลังวางระบบและกำหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่
การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” 
4. เป้าหมาย 
  จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลมที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่มีอยู่จริงจำนวน 1 
ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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6. วิธีการดำเนินการ 
6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  งบประมาณปี พ.ศ.2562 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
  10.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
11. ผลลัพธ์ 
  บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจแนวแนวนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่การเป็น “ไทย
แลนด์ 4.0”และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าประสงค์ 
 

➢โครงการที่ 9 
1. ชื่อโครงการ :โครงการห้องคลังความรู้ 
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy – KBE) งานต่างๆ 
จำเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู้เป็นคำกว้างๆ ที่มีความหมาย
ครอบคลุมเทคนิค กลไกต่างๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุนให้การทำงานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker) มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การ
สร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ใน เอกสาร และทำสมุดหน้า
เหลืองรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ และที่สำคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพ่ือนำไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล 

  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดโครงการห้องคลังความรู้เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลม  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือผลักดันแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น ในมาตรา ๑๑ 
กำหนดว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของดีบ้านแหลม สำหรับการศึกษาค้นคว้าของบุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป 
4. เป้าหมาย 
   มีห้องกระจกครึ่งอลูมิเนียมลูกฟักครึ่งขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร บริเวณชั้นหนึ่ง
อาคารสำนักงานเทศบาล (ช่วงใต้มุขบันไดทางข้ึนชั้น 2 ติดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  มีห้องคลังความรู้ 1 แห่งตามเป้าหมาย 
11. ผลลัพธ์ 
  บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไปมีแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและ
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 

 

➢กิจกรรมที่ 10 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้   การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
รวมทั้งกระบวนการต่างๆจำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุ
นั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน  เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
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พ.ศ.2535  และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม  กฎระเบียบการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  และหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการเรียนรู้และติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำกิจกรรม “การให้
ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”สำหรับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเพ่ือจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ   การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี 
การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ   การตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจำปี  การจำหน่ายพัสดุ  
  3 .2 เพ่ื อ ให้ ท ราบถึ งหลั กการและแนวทางการปฏิ บั ติ งานที่ สอดคล้ องกับ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
  3.3เพ่ือให้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ในการดำเนินงานพัสด ุ
  3.4เพ่ือให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ พัสดุ หรือ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 วางแผนการจัดกิจกรรม 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. ผลลัพธ์ 
  3.1 บุคลากรในเทศบาลทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
  3.2 บุคลากรในเทศบาลเรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา เพ่ือแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานพัสดุ 
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  3.3 บุคลากรในเทศบาลนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
     1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำไปสู่ 
                     การประพฤติปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต        
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์มีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมี 
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดย
ความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  

เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติ  โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้
ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็น
ข้าราชการและแนวทางในการนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติ 

3.2  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลมทุกคน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็น
พลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก 
การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

3.๓เพ่ือให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมเกิดภาพลักษณ์ที่ดี  ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย 
  จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตามจำนวนที่มีอยู่จริงจำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ  

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
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6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. งบประมาณ 
  10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
  10.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
11. ผลลัพธ์ 
  บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็น
ข้าราชการและสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแนวทางของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรเทศบาลได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
  1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน 
                     การปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ Conflict of Interest  ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) ซึ่งโดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน  หรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  มีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
  1. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชากรใช้อำนาจหน้าที่ทำ
ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น 
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  2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกำนัล
จากร้านค้า  เป็นต้น 
  3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทำงานส่วนตัว เป็นต้น 
  5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน 
  6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นนัก
บัญชีแต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 
  7. ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง คือการไปทำงานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ทำงานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆหลังเกษียณ เป็นต้น 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมเล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรให้รู้
ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
4. เป้าหมาย 
  จัดฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตามจำนวนที่มีอยู่จริง จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
  10.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
11. ผลลัพธ์ 
  11.1 บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจำแนกประเด็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
  11.2 ไม่เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแหลมอันเนื่องจาก
การไม่รู้หรือไม่เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

 ➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันมีการเพ่ิมของจำนวนประชากร  มีความเจริญทางวัตถุ  มีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและ
สังคม ทำให้สังคมชนบทมีสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากขึ้น  จากสังคมที่ยึดมั่นในจารีตประเพณี 
กลายเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์  ประชาชนเริ่มมีปัญหาเรื่องการทำมาหากิน  
ภาวการณ์การครองชีพและสังคมสิ่งแวดล้อมเริ่มรัดตัว  ความผูกพันทางสายเลือดและการอยู่ร่วมกันแบบเครือ
ญาติค่อย ๆจางไป  ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นมาก  กลายเป็นคดีความต่าง ๆทั้งทางแพ่งและทางอาญา  แม้รัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทาง  ทุ่มเทงบประมาณและกำลังคนเป็นจำนวนมากเพ่ือลดคดี
พิพาทต่าง ๆให้ลดน้อยลง  รวมถึงอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้น  แต่ปัญหา
ดังกล่าวก็ยังมีอยู่ ไม่มีที่ท่าจะลดลงประการใด  ดังนั้น  เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสร้างความปรองดองเพ่ือการ
ปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
และได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่าง ๆของประชาชนมาโดยตลอดจึงเล็งเห็นความสำคัญของความเดือด
เนื้อร้อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม  เพ่ือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้กับประชาชน   งานนิติการ  เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงได้จัดโครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้  เพ่ือให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแหลมทราบกฎหมายเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน  อันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาสู่สังคมที่สงบสุขเรียบร้อยและยั่งยืน
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านแหลมเข้าใจได้ง่าย 
  2. เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชน ในมุมมองเรื่องต่าง ๆที่กว้างข้ึน 
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  3. ลดความขัดแย้งของคนในสังคมอันเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
สนับสนุนนโยบายการสร้างความปรองดอง  สมานฉันท์ และคืนความสุขให้แก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 50 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
6. วิธีการดำเนินการ 
  1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  2. ทำหนังสือขอความร่วมมือชุมชนเพ่ือเข้าร่วมการอบรมตามโครงการ 
  3. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
  4. เตรียมสถานที่   สื่อการอบรม  วัสดุอุปกรณ์  เอกสารสำหรับใช้ในการฝึกอบรม 
  5. ดำเนินการอบรมกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ 
  6. ทดสอบความรู้ก่อนอบรมและหลังอบรม 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  10,000  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมอบรมเทียบกับจำนวนเป้าหมาย 
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลมีโอกาสและช่องทางที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
ควรรู้ 
 
 
 

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น  เมื่อคู่กรณีตกลง
กันเองไม่ได้  จึงต้องเข้าสู่วิถีท่ีจะแก้ไขที่เกิดขึ้นโดยการนำคดีสู่ศาล  ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ยุติปัญหาข้อพิพาท มีการ
แพ้ชนะกันอย่างเด็ดขาด  ซึ่งการดำเนินคดีต้องเสียค่าใช้จ่าย  เสียเวลา ขาดความอิสระบ้าง และหรือเกิดความไม่
สะดวกในการเดินทางบ้าง  คู่กรณีบางคู่มีการฟ้องร้องจำนวนทุนทรัพย์ที่ไม่สูงนัก  ทำให้การฟ้องร้องไม่คุ้มค่าใน
การดำเนินการของศาล  และเมื่อคดีจบความบาดหมางที่ยังค้างคากลับไม่จบตาม  แต่กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น  
เป็นผลให้กระบวนการทางศาลไม่อาจเยียวยาลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เสมอไป  เป็นเหตุให้นำข้อ
พิพาทให้ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นยุติปัญหาข้อพิพาทให้ ซึ่งการยุติอาจจะใช้วิธีที่รุนแรง เช่น การทวงหนี้นอกระบบ  
อุ้มฆ่า  ทำร้ายร่างกาย  เป็นต้น 
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  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงจัดโครงการอบรมบทบาทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพให้กับผู้นำที่เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย  และลดปัญหาและปริมาณของความขัดแย้งในชุมชน  
สร้างความปรองดอง  ความรัก  ความสามัคคีและสมานฉันท์  คืนความสุขให้แก่ประชาชนในชุมชนพัฒนาสู่
หมู่บ้านและสังคมท่ีเข้มแข็งยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการไกล่เกลี่ย ประนอมและระงับข้อพิพาทในท้องถิ่นเพ่ือ
ลดปริมาณคดีเล็ก ๆน้อย ๆในระดับชุมชน  โดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 
  2. เพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อ
พิพาทในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สนับสนุนนโยบายการสร้างความปรองดอง  สมานฉันท์ และคืนความสุขให้แก่ประชาชนใน
ระดับรากหญ้าให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง 
4. เป้าหมาย 
  ผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  บุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือ ในเขต เทศบาลตำบลบ้าน
แหลม  จำนวน 30 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
6. วิธีการดำเนินการ 
  1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  2. ทำหนังสือประสานงานกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือ 
เพ่ือเข้าร่วมการอบรมตามโครงการ 
  3. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
  4. เตรียมสื่อการอบรม  วัสดุอุปกรณ์  เอกสารสำหรับใช้ในการฝึกอบรม 
  5. ดำเนินการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
  6. ทดสอบความรู้ก่อนอบรมและหลังอบรม 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  10,000  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมอบรมเทียบกับจำนวนเป้าหมาย 
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในชุมชนของตนเอง 
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  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

 
➢โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม 

2. หลักการและเหตุผล 
  หาบเร่-แผงลอยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ มากมาย
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และสุนทรียภาพต่อชุมชน ทั้งยังเป็นส่วนส่งเสริมค่านิยมที่ไม่ดีในด้านการรักษาและเคารพ
สิทธิหน้าที่ในสังคม ในบางพ้ืนที่เกิดความขัดแย้งบานปลายเป็นความรุนแรง เป็นปัญหาประการหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐาน
จากเศรษฐกิจและสังคมและยังส่งผลซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดโครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม 
ขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  โดยมุ่ งเน้นการพัฒนาระบบ โครงข่ายการ
คมนาคมและการเชื่อมต่อภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ให้เหมาะสมกับกิจกรรม วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนและการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองในบริเวณพ้ืนที่สำคัญของเมืองเพ่ือ
การพัฒนาดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบาย และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นหลักแหล่ง ไม่กีดขวางทางสาธารณะอัน
เป็นประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เพ่ิมสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติและตามประกาศของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  3.2 เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการตั้งวางสินค้าต่างๆ 
4. เป้าหมาย 
  จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการ
แปรรูปสินค้าประมง (ตากปลา ตากหอย) ในเขตเทศบาล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. งบประมาณ 
  15,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง (ตากปลา ตาก
หอย) ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. ผลลัพธ์ 
   ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง (ตากปลา ตากหอย) ให้ความ
ร่วมมือในการตั้งวางสินค้าไม่เกะกะกีดขวางทางจราจรหรือไม่รุกล้ำผิวจราจร 

 
 

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :โครงการถนนสวยงาม 

2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาเมืองการค้าการผลิตการ
บริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีนโยบายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม   
เพ่ือสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม  และได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมมีความจำเป็นที่จะอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภาคส่วน  เพ่ือให้การ
ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยอย่างแรกการที่จะดำเนินการขับเคลื่อน  คือ การรณรงค์  การ
รักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาสถานที่ อาคาร  บ้านช่อง  ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  รวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม  ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นักท่องเที่ยว
จะได้รับรู้  และเกิดความประทับใจ  เมื่อได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำ
โครงการถนนสวยงามเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายต่าง ๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงามน่ามอง 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมตามที่ที่ประชุมแกนนำชุมชน
คัดเลือกในแต่ละปใีห้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
4. เป้าหมาย 
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 1 สาย ตามที่ที่ประชุมแกนนำชุมชนคัดเลือกและเข้าร่วมดำเนินการกับ
เทศบาล โดยการทาสีสัญญาณจราจรตามแนวคันหินทางเท้า ทาสีสะพาน ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือนภัย
ต่างๆ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564)  
8. งบประมาณ 
  50,000  บาท ต่อปี 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองช่าง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนชุมชน 9 ชุมชนที่มีผู้แทนเข้าร่วมการพิจารณาเลือกถนนที่จะ
ดำเนินการ 
  10.2 ร้อยละของจำนวนผู้แทนครัวเรือนในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของถนนที่คัดเลือกที่เข้าร่วม
ดำเนินการร่วมกับเทศบาล 
11. ผลลัพธ์ 
   ถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีภูมิทัศน์สวยงามโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
 
 
 

➢โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) 
2. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องนำ
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของเทศบาลคือ “เป็น
เมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข  อย่างยั่งยืน” จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด น่าอยู่  สังคม
สงบและปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมทุนทางสังคม บนพ้ืนฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พ้ืนที่ของตนเองอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้แก่
เยาวชน เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเทศบาลตำบลบ้านแหลม ให้เป็นเมืองที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี จึงได้จัดทำโครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)  เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันอันเกิดจากความไมส่ะอาด  ทำให้เกิดเชื้อโรคต่าง ๆ การแก้ไขปัญหานี้เป็นงานและหน้าที่หนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้พ้ืนที่สกปรก  โครงการกวาด
บ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)จึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่นทำกิจกรรม
ทำความสะอาด กวาดบ้านทำความสะอาดเมือง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรณรงค์ทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
4. เป้าหมาย 
  จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะพร้อมกันทั้งเขตเทศบาล 
จำนวน 1 วัน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564)   
8. งบประมาณ 
  10,000  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนของตนเองในวันดังกล่าว 
11. ผลลัพธ์ 
   อาคารบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลมีความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 
 

➢โครงการที่ 4  
1. ชื่อโครงการ :โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนส่งผลดีต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชน ช่วยทำให้บุคคลมี
สวัสดิภาพในการดำรงชีวิต ปราศจากการเจ็บป่วย และการได้รับอันตรายจากภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้าง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน การนำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของชุมชน เพ่ือการเป็นชุมชนที่ปลอดภัยและทุกคนมีสุขภาพที่ดี  ซึ่งในชุมชนของเขตเทศบาล
ตำบลบ้านแหลมจะมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่ง
อาจทำให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน เช่น ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั้งจากการถูก
ปล้น ชิงทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย การฆ่า การข่มขืน อัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย หรือปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้พิจารณาเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำ โครงการ
ทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน  เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายที่เฝ้าระวังภัยในชุมชนได้มี
โอกาสทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังภัยในชุมชน  เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักให้ความสำคัญใน
ความรู้ ความปลอดภัย ตอกย้ำแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชนแก่กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวัง
ภัยในชุมชน 
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  3.2  สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ โดยการเผยแพร่ความรู้
ผ่านกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในชุมชน 
  3.3  เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม รับผิดชอบในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
  3.4 เพ่ือปลูกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน ให้มีการสืบทอดปฏิบัติด้านพฤติกรรม
ความปลอดภัยต่าง ๆ 
4. เป้าหมาย 
  จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังภัยแก่กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัยใน ชุมชนที่จัดตั้ง 
จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังภัย 
11. ผลลัพธ์ 
   ประชาชนในชุมชนมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกันและกัน
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน 
    
 
 

➢โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ :โครงการค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆเช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยจากการจมน้ำ   
                    ภัยจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  การค้นหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย เป็นมาตรการที่ใช้จัดการกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่เขต
เทศบาลตำบลบ้านแหลมที่มีความบกพร่อง เพ่ือลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่  
การค้นหาหรือวิเคราะห์จุดเสี่ยง  อย่างเช่น  ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติ หากอุปกรณ์
ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเสื่อมสภาพ จะส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้ อีก
ทั้งในช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศแห้งแล้ง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม
สถานการณ์การอัคคีภัยเป็นภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
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มหาศาล ซึ่งมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคมของ
ทุกปี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้มากกว่าช่วงปกติประมาณ 2 เท่า และเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้
สูงที่สุดของปี เพราะอยู่ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง หรือแหล่งสะสมของ
ขยะทุกประเภท โดยเฉพาะหากเป็นขยะประเภทสารเคมีอันตรายที่กำจัดอย่างไม่ถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ไฟจึง
ลุกลามอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย  
  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จำทำโครงการโครงการค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ
เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยจากการจมน้ำ  ภัยจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพ่ือทำการสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงอันตรายในชุมชน โดยเน้นประเด็นปัญหาที่มาจากธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  ถนนรวมไปถึงการกระทำของมนุษย์ด้วยกัน  และการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
ดูแลจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่อการเกิดภัยต่าง ๆในชุมชนได้ด้วยตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่ในเขตเทศบาลหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆและกำหนดแนวทางในการ
เฝ้าระวังป้องกัน 
  3.2 เพ่ือป้องกันภัยอันตรายต่างๆตามจุดเสี่ยงอย่างถูกต้อง 
  3.3 เพ่ือให้เห็นความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ 
4. เป้าหมาย 

พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564)   
8. งบประมาณ 
  ๒๕,๐๐๐บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของพ้ืนที่ที่ตรวจพบและได้รับการจัดวางแนวทางเฝ้าระวังป้องกนภัยที่เหมาะสม 
11. ผลลัพธ์ 
  พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่างๆในเขตเทศบาลได้รับการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมจากเทศบาลและประชาชนใน
ชุมชน 
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➢โครงการที่ 6 

1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 

2. หลักการและเหตุผล  
  การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการและควบคุมเพ่ือให้อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค 
พยาธิ และสารเคมีที่มีพิษต่าง ๆซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  สุขภาพ
อนามัยและการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งสุขภาพเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ดี  การส่งเสริม
สุขภาพแบบเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการและตระหนักที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น
ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีนโยบายพัฒนาเมืองเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยได้กำหนดแนวทางให้ประชาชนได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต (อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัย  มีรายได้
และมีงานทำ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้พิจารณาถึงความสำคัญเกี่ยวกับ
มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  การสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร  และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของจังหวัดเพชรบุรี  ที่มีนโยบายพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยได้กำหนดแนวทางให้ประชาชน
ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต  เช่น  อาหารและน้ำ  รวมถึงการจัดบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
บริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 
เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนถ่ายทอดวิชาการด้าน
สุขาภิบาลอาหารสู่ผู้ประกอบการค้าอาหาร  ผู้สัมผัสอาหารให้มีร้านอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายร้านอาหารสุขภาพให้มี
ความรู้  ความเข้าใจและสามารถนำหลักสุขาภิบาลอาหารไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย 
3.3 เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

4. เป้าหมาย 
อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร จำนวน 70 คน จำนวน 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 

6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของผู้ประกอบการค้าอาหารในเขตเทศบาลที่ได้รับการอบรมตามโครงการ ฯ 
11. ผลลัพธ์ 

ผู้ประกอบการค้าอาหารมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาล อาหารและสามารถนำกลับไปใช้
ปรับปรุงสถานประกอบการของตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป 

 
 

➢โครงการที่ 7 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กนับว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและซ้ำซ้อนมากขึ้น ซึ่งสาเหตุ
สำคัญประการหนึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ครอบครัวขาดการดูแล เอาใจใส่
เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาเด็กถู กกระทำความรุนแรงเด็กถูก
ทอดทิ้ง หรือเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการถูกแสวงหาประโยชน์ เป็นต้น  
  เด็กเป็นผู้เยาว์วัยทั้งในด้านความคิด การกระทำและประสบการณ์  จึงควรได้รับการปกป้องดูแล
และช่วยเหลือ  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ 2546 นับเป็นกฎหมายหลักสำคัญที่กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กซึ่งเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองตาม
กฎหมาย  ได้แก่ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ซึ่งสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของเด็ก  มี4 ประการคือ 
            1.สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย 
            2.สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่  
เหมาะสม 
            3.สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง - ให้รอดพ้นจากการทำร้าย การล่วงละเมิด การละเลย การ 
นำไปขาย การใช้แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอ่ืนๆ  
            4.สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง 

  เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้พิจารณาเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็กเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองเด็กเพ่ือให้เกิดคณะทำงาน
ด้านการคุ้มครองเด็ก ตลอดจนหารูปแบบแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาเด็กในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จะส่งผลให้ชุมชนนั้น ๆ และที่สำคัญที่สุดจะเกิดรูปแบบ (Model) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา ปกป้อง และคุ้มครองเด็กในชุมชนแบบยั่งยืน อันจะส่งผลให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
คุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคและครอบคลุม ภายใต้รูปแบบและระบบที่เหมาะสมต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชน 
๓.๒ เพ่ือให้เด็กในชุมชนได้รับการปกป้องคุ้มครองตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
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4. เป้าหมาย 
๔.๑ จัดทำฐานข้อมูลเด็กในชุมชนทั้ง 9 ชุมชน 
๔.๒ จัดประชุมเครือข่ายแกนนำชุมชนเฝ้าระวังเด็กท่ีมีความเสี่ยง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 

6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเด็กในชุมชนทั้ง 9 ชุมชนได้รับการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของเทศบาล 
11. ผลลัพธ์ 

เด็กในชุมชนทั้ง 9 ชุมชนได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองจากคนในชุมชนเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัว 

 
 
 

➢โครงการที่ 8 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเข้าวัดทำบุญปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา 

2. หลักการและเหตุผล  
  วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ "ธรรมะ" ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ อัน
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอน มาชี้แนะแก่มวลมนุษย์ มิฉะนั้นคนเราก็คงไม่รู้จั ก
หนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพ่ือล่วงพ้นความทุกข์ เป็นแน่แท้ และวันวิสาขบูชานี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติ
รับรองให้เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.2542 ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิด 3 
เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วง
ระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้
อนุตตรสัมโพธิญาณและเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำโครงการเข้าวัดทำบุญปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องใน 
วันวิสาขบูชาขึ้นเพ่ือบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องทำของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (8) ซึ่งในวันนี้ที่วัดจะมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา เช่น ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้
ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวรจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระ
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ธรรมเทศนาปล่อยนกปล่อยปลา เพ่ือสร้างบุญสร้างกุศลร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราว
ความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และเป็นการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีส่วนร่วมเพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบทอดรุ่นลูกหลานต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล 

๓.๒ เพ่ือบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
3.3 ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพุทธศาสนาแห่งโลก 

4. เป้าหมาย 
๔.๑ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล 
๔.๒ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นในบริเวณวัดและบริเวณท่ีสาธารณะ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564)   
8. งบประมาณ 
  ๓,๐๐๐  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของผู้แทนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  10.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนไม้ยืนต้นในเขตเทศบาล 
11. ผลลัพธ์ 
  พ้ืนที่เขตเทศบาลมีพื้นที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนและมีความร่มรื่น 
 
 

➢โครงการที่ 9 
1. ชื่อโครงการ :โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคูคลองท่ีใสสะอาด 

2. หลักการและเหตุผล  
น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้ 
คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสีย 
ได้แก่ น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ สำหรับ
แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง  น้ ำ เสี ย พ อ จ ะ แ บ่ ง ได้ เป็ น  2 แ ห ล่ ง ให ญ่  ๆ คื อ  1 . น้ ำ เสี ย จ า ก แ ห ล่ ง ชุ ม ช น  
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2. น้ำเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรมเมื่อน้ำถูกนำมาใช้ในครัวเรือน การเกษตร และการอุตสาหกรรม ในอัตราสูง
และถูกปล่อยทิ้งสู่แม่น้ำ คู คลอง หากน้ำเสียมีปริมาณมากเกิน ก็จะทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเลวลงและในที่สุดก็
กลายเป็นน้ำเน่าเสีย  สิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในน้ำก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก 
เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้พิจารณาเห็นความสำคัญ  จึงได้จัดทำโครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือ
คูคลองที่ใสสะอาดขึ้น เพ่ือทำการรวบรวมน้ำมันพืชที่ใช้แล้วไปขายและนำเงินไปซื้อหนังสือเพ่ือมอบให้ห้องสมุด
ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 4 แห่ง  โดยสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการดูแลรักษาอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี คู คลอง  ให้มีความใสสะอาด  ในการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากการ
ประกอบอาหารที่จะทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำมาแลกหนังสือ เพื่อลดการหมักหมม  เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและการจับตัว
เป็นก้อนของน้ำมัน ทำให้คูคลองใสสะอาดขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ทิ้ง
น้ำมันพืชใช้แล้วลงสู่แม่น้ำลำคลอง 
4. เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมรับบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้วจากร้าน อาหาร แผงลอยและครัว เรือนรวบรวมนำไปแลก 
เปลี่ยนเป็นหนังสือนำไปบริจาคให้โรงเรียน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  ๒,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของร้านอาหารและร้อยละครัวเรือนที่ร่วมบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้ว 
11. ผลลัพธ์ 

 ร้านอาหาร แผงลอยและครัวเรือนให้ความร่วมมือไม่ท้ิงน้ำมันพืชใช้แล้วลงในแม่น้ำลำคลอง 
 
 
 
 
 
 
 

➢โครงการที่ 10 
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1. ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ตลอดจนแหล่งน้ำอ่ืนๆ นับว่ามีความสำคัญมาแต่อดีตการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มักจะตั้งอยู่ตามแหล่ง น้ำ และได้ใช้ประโยชน์มากมาย ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค 
การเป็นที่รองรับหรือระบายน้ำฝน และน้ำเสีย เป็นแหล่งผลิตอาหารจากพืชและสัตว์น้ำ แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
การอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี เสริมสร้างภูมิทัศน์
ให้แก่ชุมชน ที่โล่งสำหรับระบายอากาศของเมือง และก่อให้เกิดป่าชุมชน นอกจากนี้ แม่น้ำ ลำคลอง ยังเป็นแหล่ง
รวมของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่สร้างสมสืบทอดต่อกันมาจากชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่
โบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละชุมชนและมีคุณค่าอย่างยิ่ง 
   ในปัจจุบัน การดูแลรักษา สภาพแม่น้ำ คู คลองอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน และ
มีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้แม่น้ำ คู คลอง มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในด้านคุณภาพน้ำ 
ระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม ตลอดจนคงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำ
เอาไว้อย่างเหมาะสม เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงจัดโครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ขึ้น
ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน  เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางแม่น้ำ คู คลองขึ้น เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง 
3.2 เพ่ือให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแม่น้ำ คู คลอง ฟ้ืนฟู

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับคืนมาเป็นพ้ืนที่สีเขียว  
4. เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมพัฒนาคู คลองในเขตเทศบาล จำนวน 2 ครั้ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๕,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของผู้แทนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาล 
 
11. ผลลัพธ์ 



49 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลทิ้งขยะลงในคูคลองและแม่น้ำเพชรบุรีลดน้อยลง 
 
 
 

➢โครงการที่ 11 
1. ชื่อโครงการ :โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี 
2. หลักการและเหตุผล  
  แม่น้ำเพชรบุรี  เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีหนึ่งสายในหนึ่งเมือง  คือ มีต้นกำเนิดในจังหวัดเพชรบุรี
และสิ้นสุดในจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งมีความสำคัญสำหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบรม
ราชาภิเษกสมรส  และเป็นน้ำเสวยสำหรับพระเครื่องต้นตามโบราณราชประเพณี  และได้มาสิ้นสุดความสำคัญลง
ในปี พ.ศ.2465  อันเนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนหนาแน่นบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีได้
ใช้น้ำอุปโภคและบริโภค  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม  ประชาชนได้ปล่อยทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำ  สารเคมี  ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆลงในแม่น้ำเพชรบุรีจนคุณภาพของน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีแย่ลง  ซึ่งพ้ืนที่ของเทศบาล
ตำบลบ้านแหลมเป็นช่วงที่ปลายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีที่ต้องรองรับทุกสิ่งทุกอย่างจากต้นน้ำ  จังหวัดเพชรบุรีได้
กำหนดวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้แก่แม่น้ำเพชรบุรี  เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 
พ.ศ.2541  ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญ
ของแม่น้ำเพชรบุรี  จึงได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีขึ้น  เพ่ือช่วยสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนเห็นความสำคัญคุณภาพของแม่น้ำเพชรบุรีให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้ดีก่อนที่แม่น้ำเพชรบุรีจะไหลลงสู่
ทะเล  เพ่ือลดผลเสียที่จะกระทบต่อคุณภาพของน้ำทะเล อันเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงที่เป็นอาชีพหลักของ
คนบ้านแหลม  
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
   3.3 เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่
ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้แก่แม่น้ำเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ณ พระราชวัง
บ้านปืน 
4. เป้าหมาย 

4.1 จัดกิจกรรมวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีด้วยการเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามเป็น
เครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
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3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๘๕,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของตัวแทนครัวเรือนที่ร่วมลงนามเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและคูคลองใน
เขตเทศบาล 
11. ผลลัพธ์ 

แม่น้ำเพชรบุรี คู คลองในเขตเทศบาลมีปริมาณขยะลดน้อยลงและมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น 
 
 
 

➢โครงการที่ 12 
1. ชื่อโครงการ :โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี 
2. หลักการและเหตุผล  
  แม่น้ำเพชรบุรี มีต้นน้ำจากเทือกเขาสูงชันทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่านอำเภอ
แก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง ลงสู่อ่าวไทย ที่อำเภอบ้านแหลม มีความยาว 210 
กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญของจังหวัด ซึ่งเมื่อมาถึงอำเภอบ้านแหลม แม่น้ำจะแยกออกเป็นสองสาย สาย
หนึ่งออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบ้านแหลม อีกสายไหลไปทางทิศเหนืออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางตะบูน เรียกว่า แม่น้ำ
บางตะบูน เพชรบุรีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีจะอยู่ตามบริเวณสอง
ฟากฝั่งของแม่น้ำนี้ ตามโบราณราชประเพณีจะใช้น้ำจากแม่น้ำทั้ง 5 ในประเทศสยามคือ แม่น้ำบางปะกง แม่
น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำเพชรบุรี ในการพระราชพิธีต่างๆ เป็นต้นว่าพิธีการถือน้ำพิพัฒสัต
ยา  เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2411 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้พระยาเพชรบุรีตัก
น้ำจากบริเวณท่าไชยจำนวนหนึ่งหม้อโดยเอาใบบอนปิดปากหม้อแล้วเอาผ้า ขาวหุ้มปากหม้อ ด้ายผูกติดมันตรา
ประจำครั่งแต่งให้กรมการผู้ใหญ่คุมลงไปส่งยังพระนคร (กรุงเทพมหานคร)สมัยรัชการที่ 6 พระราชพิธีราชาภิเษก
สมโภชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ได้จัดพระราชพิธีตามมณฑลต่างๆ สำหรับมณฑล
ราชบุรี ได้จัดที่วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ใช้น้ำเพชรบุรี ในการพระราชพิธี ในรัชการที่ 9 พระราชพิธี
ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระราชพิธีราชภิเษกสมรสก็ได้ใช้น้ำจาก
แม่น้ำเพชรบุรี โดยประกอบพิธีน้ำอภิเษก ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำที่เป็นสิริมงคล ณ สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์วัดท่าไชย ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี 
  น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเป็นน้ำดีทีพ่ระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5 เคยรับสั่งว่านิยมเสวยกันเพราะ
มีรสแปลกกว่าลำน้ำเจ้าพระยา และท่านรับสั่งพระองค์เองเคยเสวยน้ำเพชรบุรีเสียจนเคยแล้วเสวยน้ำอ่ืนๆไม่อร่อย
เลยต้องส่งน้ำเสวยจากเมืองเพชรบุรี  โดยใช้น้ำนั้นเป็นน้ำเสวยจริงๆซึ่งน่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองเพชรที่
เล่าขานเสมอมาว่าน้ำเพชรบุรีนั้นดีจืดอร่อย แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงโปรดเสวยน้ำเพชรที่ท่าไชยนับเป็นเกียรติคุณที่ชาวเพชรภาคภูมิใจ  แต่
ความสำคัญของน้ำเพชรบุรีได้สิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2465 เพราะมีการเปลี่ยนใช้น้ำประปาแทน ทั้งนี้เพราะทาง
ราชการได้พิจารณาเห็นว่า แม่น้ำเพชรบุรีตลอดสองฝั่งมีบ้านเรือนของราษฎรตั้งอยู่อย่างหนาแน่น น้ำในลำน้ำมีสิ่ง
ปฏิกูลสกปรกไม่เหมาะสมที่จะเป็นน้ำสำหรับเสวยอีกต่อไป จึงได้กราบบังคมทูลในรายงานของพระยายมราช
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เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
ทรงมีพระราชกระแสให้งดการตักน้ำจากแม่น้ำเพชร 
  ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม  ได้พิจารณาเห็นความสำคัญ
ของแม่น้ำเพชรบุรี จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรีขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
ความสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรีในประวัติศาสตร์ที่เคยใสสะอาด และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำ
เพชรบุรีให้มีความใสสะอาดดังเดิม 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง 
3.2 เพ่ื อสร้างจิตสำนึ กให้ ประชาชนตระหนักถึ งการอนุ รักษ์ แม่น้ ำ เพชรบุ รี  อัน เป็ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี 
4. เป้าหมาย 

๔.๑ สำรวจจำนวนครัวเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีและเชิญชวนเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์
แม่น้ำเพชรบุรี 

๔.๒ จัดทำโพงพางดักขยะและจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๕,๐๐๐  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของตัวแทนครัวเรือนที่ร่วมลงนามเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี 
11. ผลลัพธ์ 
   แม่น้ำเพชรบุรี มีความใสสะอาดและมีปริมาณขยะลดน้อยลง  ประกอบกับมีคุณภาพน้ำที่ดีข้ึน 
 
 

➢โครงการที่ 13 
1. ชื่อโครงการ :โครงการผ้าป่าขยะ 

2. หลักการและเหตุผล  
  กิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 
ณ. วัดวังมัสระ หมูjที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิตติ์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาและกระแสปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหามลพิษของขยะในเมืองใหญ่ ซึ่งถึงจุดวิกฤตในการแก้ไขการทอดผ้าป่าขยะบุญที่เหนือความคาดหมายของ
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ประชาชน  เป็นพลังบุญนิยมหนุนหลังประชาชน บุญที่ได้กำเนิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย เป็นสื่อสายสัมพันธ์
สายใยของโลก เพ่ือแก้ปัญหาขยะที่กำลังล้นโลก เทศบาลตำบลบ้านแหลมเห็นว่า กองขยะเป็นเสมือนของมีค่า ซึ่ง
แปลงเป็นพลังบุญนิยมและ พระประทิน สุมงคโล วัดวังมะสระ กล่าวว่าการทอดผ้าป่าขยะ ที่มีผ้าบังสุกุล และมี
กระดาษพลาสติก แก้ว โลหะ ทำได้ เพราะพระพุทธเจ้าทรงกระทำการชักผ้าป่า หรือผ้าบังสุกุลจากซากศพ แล้ว
นำกลับมาซัก ต้มย้อมด้วยน้ำฝาด เปลือกไม้ จากนั้นก็ตัดเย็บเป็นสบงจีวรนุ่งห่มร่างกาย ปฏิบัติธรรมจนตรัสรู้ สิ่งที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้ว จึงเป็นเครื่องยืนยัน ได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชักผ้าบังสุกุล จากสิ่งที่ใช้แล้วแต่
กลับนำมาใช้ใหม่ จึงเป็นต้นแบบของการรีไซเคิล ตอบโจทย์สิ่งของที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น บุญ
จากการทอดผ้าป่าขยะจึงทำได้  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงได้จัดทำโครงการผ้าป่าขยะโดย
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่เทศบาลตำบลบ้านแหลมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
(3) เกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และหลัก Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลตำบลบ้านแหลมอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 

๓.๒ เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีต้องนำ ไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะ 
3.3เพ่ือสร้างพลังบุญนิยม หนุนพลังประชาชน ส่งขยะไปเกิดใหม่  

4. เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะ จำนวน 1 ครั้ง และนำรายได้จากผ้าป่าขยะไปดำเนินการตามมติของแกน

นำชุมชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะ 
11. ผลลัพธ์ 

ปริมาณขยะท่ีต้องนำไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะลดลง 
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➢โครงการที่ 14 
1. ชื่อโครงการ :โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของท่ีไม่ใช้แล้วในครัวเรือน 

2. หลักการและเหตุผล  
  ประเทศไทยเริ่มต้นการนำแนวคิด “เมืองน่าอยู่” มาสู่การปฏิบัติโดยเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม
จากการดำเนินงานภายใต้กรอบงานด้านสาธารณสุขแล้วขยายสู่การดำเนินงานด้านอ่ืน ๆซึ่งแนวคิดนี้มีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เมืองน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่เป็น 
“วาระแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2542 ลักษณะสำคัญของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่นั้นผสมผสานอยู่ใน 
5 ด้าน ด้วยกันกล่าวคือด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจด้านกายภาพและด้านการบริการจัดการ
โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนกระบวนการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาทรัพยากรที่สร้างทดแทนใหม่ได้ และมีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เสริมสร้างจิตวิญญาณและ
คุณค่าของเมืองด้วยการให้ความสำคัญต่อการดำรงรักษาฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาเพ่ือยกระดับศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันแรง
กดดันของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็นผลของการจัดระเบียบใหม่ของโลกการค้าและเทคโนโลยี โดยมีกรอบ 
กลยุทธ์เพื่อไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงจัดทำโครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่
ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลมที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาความอ่อนแอของระบบนิเวศของชุมชน  ซึ่งเป็นผลพวงด้านหนึ่งจากการ
เติบโตของเมืองที่ไร้ระเบียบ และอีกด้านหนึ่งเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การจัดหาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ในกระบวนการผลิตและรูปแบบของการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ทำให้
ทรัพยากรอันจำกัดของประเทศและสิ่งแวดล้อม ถูกใช้สอยและทำลายเสื่อมสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพจนเกือบ
หมดศักยภาพและยากที่จะฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ เพ่ือเป็นชุมชนน่าอยู่นำไปสู่ความสำเร็จเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือรณรงค์การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในครัวเรือน 
3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในชุมชนในการรักษาความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน  
3.3 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงจัดระเบียบครัวเรือนสู่ชุมชนที่มีความเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อม

สวยงามน่าอยู่มีความปลอดภัย 
4. เป้าหมาย 

จัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนนำสิ่งของในครัวเรือนที่ไม่ใช้แล้วและต้องการทิ้งไปวางทิ้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๓,๐๐๐  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรม 
11. ผลลัพธ์ 

ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 
 
 
  1.2.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง 

2. หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอด
พ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วทรงเล็ งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงทรงให้มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวิธีการทำนุบำรุง ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยทรงเน้น
งานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงได้
จัดทำโครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพดินเสื่อมตามพระราชดำริในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชแบบ “ไฮโดรโพนิกส์” หรือ Hydroponics ซึ่งเป็น
การปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน  ต้นทุนต่ำ  ทำง่าย  เพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากปัญหาสภาพดิน
เสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ดินเค็ม มีพ้ืนที่จำกัด หรือไม่มีพ้ืนดินปลูก เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือประยุกต์แนวคิดการปลูกผักสวนครัวภายใต้ข้อจำกัดของพ้ืนที่ในครัวเรือน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนเห็นรูปแบบการปลูกพืชแนวใหม่ เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืช

แนวตั้ง โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในครัวเรือน 
4. เป้าหมาย 

สร้างต้นแบบการปลูกผักสวนครัวแนวตั้งสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 

8. งบประมาณ 
๕,๐๐๐  บาทต่อปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 

10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
11. ผลลัพธ์ 

ประชาชนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างแปลงผักในครัวเรือนได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 

 
 
 

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์และความสมดุลของบุคคลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม  รวมทั้งสภาวะที่ปราศจากโรคและความพิการ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมอย่างปกติสุข  
การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  รวมทั้งมี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ  การดำเนินการด้านสุขภาพ  แบ่งรูปแบบการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน คือ  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ซึ่งการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
นั้น  สามารถทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้  ปัจจุบันเมื่อการสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าขึ้น
การดำเนินชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนไป  ไม่ค่อยตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองจึงทำให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพมากข้ึน  การจะแก้ปัญหาดังกล่าวทุกฝ่ายต้องร่วมมือสร้างค่านิยมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง  และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของประชาชน เน้นการสร้างสุขภาพและการป้องกัน  มากกว่าการซ่อมสุขภาพ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการดูแล  และส่งเสริมสุขภาพของชุมชนได้เอง  เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชนให้เข้มแข็งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ให้ความรู้  มุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมของประชาชน  ให้เกิดการพัฒนาสุขภาพที่ถูกต้อง  ทำให้ลดอัตราเสี่ยงของการเกิด
โรค  ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนจึงต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของแกนนำ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขในพ้ืนที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เท ศบาล
ตำบลบ้านแหลม  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนขึ้น  เพื่อให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแหลมอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์

๓.1 เพ่ือฝึกอบรมแกนนำด้านสุขภาพ ให้มีความรู้และทักษะในการบริการด้านสาธารณสุขท่ีดี
และถูกต้อง 

๓.2 เพ่ือยกย่องและชมเชยแกนนำด้านสุขภาพทุกคนที่อุทิศตนทำงานเชิงรุกเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 
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3.3เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
4. เป้าหมาย 

๔.1 อบรมความรู้แก่แกนนำด้านสุขภาพ  จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 100 คน 
๔.2 แกนนำที่ผ่านการอบรมฟ้ืนฟูร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและคัดกรองโรคใน

ชุมชน 
๔.3ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารในการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 

6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๓๒,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้ผ่านเกณฑ์ทดสอบมากกว่าร้อยละ 70 
  10.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนพึงพอใจการให้บริการของแกนนำด้านสุขภาพในเกณฑ์ดี 
  10.3 ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและคัดกรองโรค 
11. ผลลัพธ์ 

๑1.1 แกนนำด้านสุขภาพสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
เบื้องต้นแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๑1.2 แกนนำด้านสุขภาพมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
๑1.3ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและได้รับบริการทางสาธารณสุข 

   ๑1.4ประชาชนได้รับความรู้  ข่าวสารและสามารถเฝ้าระวังได้ด้วยตนเอง 
 
 
 

➢โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :โครงการถนนภูมิปัญญาสินค้าชุมชน  คนบ้านแหลม 

2. หลักการและเหตุผล 
  ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งสะท้อนถึงความมีอารยธรรมของประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลบ้านแหลม  ที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ เพ่ือดำรงไว้ซึ่งความรู้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง
ชุมชน  และสังคม ศิลปะ หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน
ตามความเชื่อ ลักษณะที่ตั้งภูมิประเทศ และวิถีการดำรงชีวิต เชื้อชาติ ภาษา สิ่งสำคัญของการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นไปเพ่ือการยกระดับความเป็นอยู่ของคนเรา  ซึ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
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ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ในมาตรา 
16 มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543) ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลในมาตราที่ 50 (8) บำรุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ใน
ชุมชน  จึงได้จัดทำโครงการถนนภูมิปัญญาสินค้าชุมชน  คนบ้านแหลม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ของชุมชน  เปิดช่องทางการเข้าถึงสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนในชุมชนพัฒนาผ่านเป็นผลิตภัณฑ์  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้จากการผลิตสินค้าโอทอป 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินค้าชุมชนเพ่ือจัดจำหน่ายให้กับคนเดินทางและประชาชนทั่วไป
ทุกคน 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
4. เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมถนนคนเดินในกรอบแนวคิด “ถนนภูมิปัญญาสินค้าชุมชนคนบ้านแหลม” บริเวณลาน
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมทุกเย็นวันอาทิตย์ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
8. งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  จำนวนนักท่องเที่ยวที่แวะซื้อสินค้าชุมชน 
11. ผลลัพธ์ 

๑1.๑ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีสถานที่ในการนำเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง 
๑1.๒ ประชาชนมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายสินค้า 
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➢โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล  
  ภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ  มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพ่ิมข้ึน อีกทั้งสภาพ
บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้องแบก
ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนันสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยการสร้างงาน สร้างรายได้  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ  และการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพ้ืนฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้  ขยายโอกาส
ให้แก่ประชาชน  สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้เทศบาลมี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา 16(6) การ
ส่งเสริม การฝึก การประกอบอาชีพ ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพรยะสั้น
ให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน เยาวชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพ่ึงตนเองและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกใน

ครอบครัว 
 3.3เพ่ือส่งเสริมอาชีพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชน เยาวชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

ตำบลบ้าแหลม 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด 

ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 3.5 เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างฐานรายได้อาชีพเสริม 
 3.6 เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

4. เป้าหมาย 
ประชาชน เยาวชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 

6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและหลักสูตรวิชาชีพ 
  6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.3 ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  6.5 ดำเนินงานตามโครงการโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
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8. งบประมาณ 
5๐,๐๐๐  บาทต่อปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 

10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของประชานที่สนใจแจ้งความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม 
  10.2 ร้อยละของประชานที่แจ้งความต้องการฝึกอบรมและได้เข้าฝึกอบรมจริง 
11. ผลลัพธ์ 

ประชาชนที่สนใจได้รับความรู้และทักษะด้านอาชีพสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ 
 
 
 

➢โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ :โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ 
2. หลักการและเหตุผล 

  วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว เด็กจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น ประทับใจ การเล่น
ที่แฝงความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ก็คือกิจกรรมศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การประดิษฐ์เศษวัสดุ รวมถึง
กิจกรรมการปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทย การนำกระดาษเก่าๆ หรือวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวก็
สามารถนำมาทำศิลปะได้ สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูก แทนที่จะนำ
เศษวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าการประยุกต์ให้เศษวัสดุใกล้ตัว 
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ มีส่วน
ร่วมทั้งความคิด จิตใจ สมอง เกิดความประทับใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ จะทำให้เด็กค่อยๆ เกิดความคิด สร้าง
จินตนาการ นำไปสู่การคิดค้น การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานใหม่ได้ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดตั้งโครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เด็กชอบ สามารถทำได้ด้วยตนเอง เด็กและครูมีส่วนร่วมกันในการสร้างผลงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับครู และเป็นการลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน รู้จักรั กษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับครู และผู้ปกครอง 
  3.2 เพ่ือให้เด็กได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ 
  3.3เพ่ือลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
  3.4 เพ่ือให้เด็กได้นำเศษวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  3.5 เพ่ือส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
4. เป้าหมาย 
  เด็กเล็งเห็นถึงคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ อีกทั้งได้นำเศษวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่า งเด็ก ครู 
และผู้ปกครอง 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
  6.2ประชุมร่วมกับผู้บริหารและครูประจำชั้นในการดำเนินโครงการ เพ่ือจัดเตรียมสถานที่และ
วัสดุ/อุปกรณ์ 
  6.3จัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 
        -จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่ได้จากของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
        -การสร้างผลงานจากเศษวัสดุของเด็ก ครู และผู้ปกครอง 
  6.4สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. งบประมาณ 
  12,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  มีผลงาน/ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของเด็ก 
11. ผลลัพธ์ 
  11.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับครู และผู้ปกครอง 
  11.2 เด็กได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ 
  11.3 ลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
  11.4เด็กได้นำเศษวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  11.5 ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 
 
 

 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม :  หลักสูตรโตไปไม่โกงปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มาตรา 
50 (7) เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
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สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พงศ.2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ นั้น 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมพิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมหลักสูตร
โตไปไม่โกงปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่สำคัญ  ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  การยึด
มั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง  มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก
เพ่ือส่วนรวม  ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใด ๆและพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
  เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัด
ลักษณาราม  เกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับ
ใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 นำหลักสูตรโตไปไม่โกงปรับใช้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเข้าแทรกเพ่ือปลูกฝังการเรียนรู้ 
  6.3 ดำเนินตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  
10. ตัวช้ีวัด 
  เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามทุกคนได้รับการปลูกฝัง 
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11. ผลลัพธ์ 
  11.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  11.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รับชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
  11.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
   ๑.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัยจราจร 

2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเองใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขับขี่รถ โดยสารรถประจำทาง ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันทั้งสิ้น 
และที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูงก็คือ ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปยัง
สถานศึกษา ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ ประมาท ชอบ
ความเสี่ยง คิดว่าตัวเองเก่งชอบขับขี่เร็วด้วยความคะนอง ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นอันตราย เพ่ือนยุ เมาแล้วขับ ไม่เคารพ
กฎจราจร ขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนร่วมทาง พฤติกรรม
เหล่านี้ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยกำลังศึกษา มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วงอายุอ่ืน ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้ปี 2554 – 2563 เป็นปี “ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน” โดยมีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 
เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563 จึงถือเป็นนโยบายสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัย
จราจรขึ้น  โดยมุ่งเน้นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สำคัญคือ ครอบครัว  เด็กและเยาวชน ซึ่งจะต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้เหมาะสมมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย เป็น
ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงจุด 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
๓.๒ เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง

และปลอดภัยให้กับลูกหลาน 
3.3 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปกครอง บุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม

ในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย 
3.4 ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ปกครอง เด็กและ

เยาวชน 
4. เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในเขตเทศบาล จำนวน 45 ครอบครัวๆละ 2-3 คน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 

6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย 
11. ผลลัพธ์ 

ครอบครัวได้เรียนรู้ร่วมกันและได้ช่วยกันให้ความรู้แก่ลูกหลานในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง 
 
 

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเยาวชนคนทูบี ทำดีเพื่อพ่อ 

2. หลักการและเหตุผล  
  "ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก
ขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาว
ไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและ
เอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกัน
เป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำโครงการเยาวชนคนทูบี ทำดีเพ่ือพ่อโดยมุ่งเน้นการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดง
พลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดลานกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

 3.3 เพ่ือสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 3.4 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
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4. เป้าหมาย 
จัดลานกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 

6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. ผลลัพธ์ 

เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออกและมีพ้ืนที่สำหรับการแสดงความสามารถให้
ปรากฏแก่ผู้อื่น 

 
 

 
➢โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในวงกว้างในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา  การพัฒนาประเทศและอัตราการเพ่ิมของประชากรทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย  
แต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้  ปัญหาโลกร้อน  ปัญหาน้ำเน่าเสียจากชุมชนเมืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการใช้
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ได้นานที่สุด รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม   
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การปลูกป่าไม้เพ่ิมเติม การจัดระบบ
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพของเชื้อเพลิง การพัฒนาเครื่องยนต์ให้มี
ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือลดปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และไอเสียของรถยนต์ที่เป็น
พิษ กองการศึกษา  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้พิจารณาถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือให้ครู นักเรียนในถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
ความตระหนักรู้และความเข้าใจ ปลูกฝังเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในชุมชน ให้มีการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือให้ครู นักเรียน ได้ทำกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสถานศึกษา
ร่วมกันกับ ประชาชนในชุมชน 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ครู  นักเรียน และประชาชนในชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงจูงใจให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันระหว่างครู นักเรียนและประชาชนในชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ 
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ จำนวน 1 ครั้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564)   
8. งบประมาณ 
  ๒0,๐๐๐  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของครู นักเรียนในสถานศึกษาและร้อยละของประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. ผลลัพธ์ 
   ๑1.๑ ครู นักเรียนและประชาชนในชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสถานศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

๑1.๒ ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสถานศึกษามีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

➢โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ 

2. หลักการและเหตุผล  
  ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย 
การดำรงชีวิต และอ่ืน ๆประเภทของขยะ  แยกเป็น  1. ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษ
อาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น  2. ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว 
โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น  3. ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติด
เชื้อจากสถานพยาบาล  ผลกระทบของขยะ ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความรำคาญให้แก่
ชุมชนพักอาศัย  แหล่งน้ำเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรีย์สารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการ
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ดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์น้ำ รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้ำเพ่ือการนันทนาการ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรคและสัตว์นำโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น การกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อน
รำคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ทำให้ชุมชนขาดความ
สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่  การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เก็บขนและกำจัดขยะ มูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชน
ได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนในการคัดแยกขยะโดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่เทศบาลตำบลบ้านแหลมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3) และ (7) เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลมที่ 3 การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คืนประโยชน์และความสุข
ให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
4. เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 1 ครั้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  6.3ประเมินผลตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564)   
8. งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเด็กเยาวชนที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการคัดแยกขยะได้
คะแนนร้อยละ 60 
11. ผลลัพธ์ 

เด็กเยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถคัดแยกขยะอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 
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◆มติิที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้าน
แหลมให้เกิดความยั่งยืนต้องยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น จึงมี
ความจำเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหลมต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยส่งเสริมให้องค์กรบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหลม
ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย 
  4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้าน
แหลม 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  10.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ฉบับ 
  10.3 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 1 ฉบับ 
11. ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรและลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรได้ 
 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ: ผู้บริหารกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

2. หลักการและเหตุผล 

  พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมี
มาตรการในการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมเพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ .ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงาน
ได ้ จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน   
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
4. เป้าหมาย 
  จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล  จำนวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลพ.ศ. 2560 
  6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
  10.2 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล 
11. ผลลัพธ์ 
  11.1  ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
  11.2 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ได ้
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➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ: ออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำ
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการ และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
  6.2 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
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  6.3 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.4 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตังชี้วัดผลลัพธ์ 
  10.1 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
  10.2 คำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
 
 

➢โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี ความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆของการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
4. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมทุกคน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านแหลม 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
11. ผลลัพธ์ 
   ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 
 
 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม :“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
  3.2 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง 
  3.3 เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
  6.2 รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
  6.3 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
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  6.6 เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
  10.2 มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์
กับประชาชน 
11. ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหารมีข้อมูลใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อช่องทางอ่ืน ๆ 
2. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พงศ.2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆของเทศบาลที่ดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องจำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ 
  6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
11. ผลลัพธ์ 
  11.1 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
  11.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  11.3 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
   
 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : จัดทำแนวทางหรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาการอนุญาต อันหมายความรวมถึงการออก
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ใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 
ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนดังนั้น เทศบาลตำบล
บ้านแหลมจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
เสมอภาคในการติดต่องาน  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคู่มือประชาชน 
  6.2 ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70  
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและเกิดความพึงพอใจ 
 
 

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน ๆของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ 
และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการไดอย่างทันท่วงที  การตอบสนองความ
ต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว  ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต 
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ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน-หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค  เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
  การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดบัตรคิวรูปแบบต่าง ๆตามความจำเป็นและเหมาะสม 
  6.2 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกกองของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อน-หลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
11. ผลลัพธ์ 
  11.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  11.2 การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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➢โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากท่ีสุดโดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศถิ่นกำหนด
เชื้อชาติภาษาอายุความพิการสภาพทางกายภาพหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความ
เชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอ่ืนๆสอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงมีการนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจนมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการรวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่าง
มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้าหมาย 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการร้อยละ 80 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.2 จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน  ห้องน้ำ
สำหรับผู้พิการ   
  6.3 มีการนำ QR Code มาใช้เพ่ือเข้าถึงการบริหารจัดการและข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกกองของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ 
 
 
 
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  ๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

➢โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ: ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิด
ความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบั ติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำมาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
4. เป้าหมาย 
  การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
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  6.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.2จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการปรับปรุงแผนผังกำหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
 4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลา  ทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.3 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.4 ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
  6.5 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

 2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม :  แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มี
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การรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีและได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี นั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการ
บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติ
ราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รบัผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.2 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนและนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกกองในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
11. ผลลัพธ์ 
  11.1การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  11.2การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
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  11.3ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
  ๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ: การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กร
นั้น เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การดำเนินการของเทศบาลตำบลบ้านแหลมต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทัน
ต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจใน เทศบาล
ตำบลบ้านแหลม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  3.2 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหลม ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพ่ือกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

 6.2 แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกหน่วยในเทศบาลตำบลบ้านแหลม รับทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
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  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลบ้านแหลมและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
11.ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากเทศบาลตำบลบ้านแหลมเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการ การประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
  ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็น 

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น   ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ เกิดผลดีอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม๔ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุง
รัตนโกสินทร์200ปีดังนี้ 
   ประการที่ 1คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2 คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3 คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
   ประการที่ 4 คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคุณธรรม4ประการนี้เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ตระหนักว่าถ้าแต่ละคน
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พยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและ
มีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์  จึงได้จัดโครงการ “เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น” 
เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลมทุกคนที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น  ให้
ได้รับรางวัลเพ่ือเป็นการตอบแทนคุณความดีและสร้างแรงจูงใจให้มีความวิริยะอุตสาหะและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและส่วนราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้เป็นในแนวทาง
ที่ถูกต้องและดีงาม 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  3.3 เพื่อมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่นประจำปี 
 
4. เป้าหมาย 
  4.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณาผลการคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
  4.2 ดำเนินการคัดเลือกปีละ 1 ครั้ง 
  4.3 จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นปีละ 1 ครั้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ  

6.1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
6.2 คณะกรรมการร่วมกันประชุมกำหนดวิธีดำเนินการคัดเลือก เกณฑ์ ตัวชี้วัด 
6.3 ออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วมเสนอชื่อ 
6.4 คณะกรรมการดำเนินการประเมินผล 
6.5 แจ้งผลการประเมินเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน 
6.6 ออกประกาศผลการคัดเลือก 
6.7 เตรียมการและจัดกิจกรรมมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตร 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของจำนวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในทางที่ถูกต้อง
และดีงาม 
11. ผลลัพธ์ 
  บุคลากรของเทศบาลมีความละอายและมีความยับยั้งชั่งใจในการกระทำท่ีไม่ถูกต้องและไม่ดีงาม  
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 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๒.๕.๑ ดำเนินการให้มีข้อตกลงหรือวิชาชีพอ่ืนได้ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีอำนาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และ
การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาข้อ
ครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้าน
แหลม สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ
เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดั งนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ เทศบาล
ตำบลบ้านแหลมต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแหลม  
5. พื้นที่ดำเนินการ  
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประชุมหน่วยงาน 
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 6.2 กำหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแหลมในการปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมี
กรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพวก

พ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
 6.3 ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 6.4 กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

  6.5 รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
 
 
10. ตัวช้ีวัด 

 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
11.ผลลัพธ์ 
  ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
 
 
 
  ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
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นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 3.2 เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
4. เป้าหมาย 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลมจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับ
ดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
  6.2 รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลมจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
11. ผลลัพธ์ 
  เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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  ๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ : กำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือมีกระบวนการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส 

 3.2 เพ่ือมีมาตรการกำกับติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการ
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแหลมรวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิด
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 
  มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.2แต่งตั้งคณะทำงาน 

 6.3 กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำความผิด  

  6.4 กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5 เผยแพร่ มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 
  6.6รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
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  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  มีกระบวนการกำกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
11. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแหลมเพ่ิมมากขึ้น   
 

 
 
◆มิติที่ ๓ การส่งเสริมการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแหลม” 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงมี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  
  3.2 เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
  3.3 เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
  3.4เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
4. เป้าหมาย 
  การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   
5. พื้นที่ดำเนินการ 
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  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  6.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ 
  6.3 จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ และสม่ำเสมอ  
  6.4 ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  
  6.5 จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.6 จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   
  10.2 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
  10.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์ 
11. ผลลัพธ์  
  ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ 

 
 
 
  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทำจดหมายข่าวเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรค 3 
กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการ



90 
 

ดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ซึ่ง “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง  สิ่งที่สื่อ
ความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง  
หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆและไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้มภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ภาพวาด 
ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได ้
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำจดหมายข่าว
เทศบาลตำบลบ้านแหลมรายไตรมาสขึ้น  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  ด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลบ้านแหลมอย่างโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเผยแพร่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือความชัดเจน  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  2. เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  3. เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลมว่าทำอะไรบ้างในแต่
ละไตรมาส 
4. เป้าหมาย 
  จัดพิมพ์จดหมายข่าวราย 3 เดือน จำนวน 4 ครั้งต่อปี ขนาดเอ 4 จำนวน 8 หน้า จำนวน 
3,000 เล่มต่อไตรมาสรวมทั้งปีจำนวน 12,000 เล่ม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาลตำบลบ้านแหลมรายไตรมาส 
  2. จัดทำเข้ารูปเล่มเป็นจดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านแหลมรายไตรมาส 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  70,000 บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ได้รับแจกจดหมายข่าว 
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลบ้านแหลมได้ 
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➢โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทำเอกสารรายงานกิจการเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรค 3 
กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการ
ดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ซึ่ง “ข้อมูลข่ าวสาร” หมายถึง  สิ่งที่สื่อ
ความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง  
หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆและไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้มภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ภาพวาด 
ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได ้
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้ เล็งเห็นความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์  จึงได้จัดทำ
เอกสารรายงานกิจการประจำปีของเทศบาลตำบลบ้านแหลมขึ้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลมอย่างโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเผยแพร่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือความชัดเจน  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  2. เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
4. เป้าหมาย 
  จัดพิมพ์เอกสารขนาด เอ 4 พิมพ์ 4 สี จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 หน้า(รวมปก) จำนวน 3,000 เล่ม
ต่อปี 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ  
  1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  2. จัดทำเข้ารูปเล่มเป็นรายงานกิจการประจำปีของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  100,000บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ได้รับแจกเอกสารรายงานกิจการเทศบาล 
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11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลและใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบการทำงานของ
เทศบาลได ้
 
 
 
 ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
การที่เทศบาลตำบลบ้านแหลมจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ จึงได้จัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพ่ือกำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 

 3.2 เพ่ือกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   
4. เป้าหมาย 
  4.1 กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  
  4.2 กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคำนวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

6.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

 6.3รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/สำนัก  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10.ตัวชี้วัด  

 10.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  

 10.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน   
11. ผลลัพธ์ 
  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย 
 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (1) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา  จาก
หน่วยงานต่าง ๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  จากหลักการดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตได้ถูกต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริง   
3. วัตถุประสงค ์
  3.1เพ่ือทบทวนแผนชุมชนเดิมและปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ณ ปัจจุบันตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
  3.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  3.4 เพ่ือใช้เป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องอย่าง
แท้จริง 
4. เป้าหมาย 
  จัดประชุมตัวแทนครัวเรือนในชุมชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนทุกชุมชน ๆ ละ 1 ครั้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งจัดทำประชาคมชุมชน 
  6.2 จัดทำประชาคมชุมชนตามกำหนดการ 
  6.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคม จัดทำเอกสารแผนชุมชน 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  15,000  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 



95 
 

10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของครัวเรือนในแต่ละชุมชนที่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 
11. ผลลัพธ์ 
  ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลมีแผนชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของคนในชุมชนเอง 
   

 
 

➢โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ :โครงการประชาคมเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (1) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา  จาก
หน่วยงานต่าง ๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  จากหลักการดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตได้ถูกต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริง   
3. วัตถุประสงค ์
  3.1เพื่อทบทวนแผนชุมชนเดิมและปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ณ ปัจจุบันตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3.2 เพ่ือสร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนำเสนอปัญหา ความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาหรือพิจารณาหาข้อยุติหรือข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  3.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  3.4 เพ่ือใช้เป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องอย่าง
แท้จริง 
4. เป้าหมาย 
  จัดประชุมประชาคมตำบลบ้านแหลมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดทำเอกสารและกำหนดเวลาในการจัดประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  6.3 ประสานงานกับประธานชุมชนทั้ง 9 ชุมชน 
  6.4 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
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  6.5 ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อรวบรวมข้อมูล ความต้องการของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  15,000 บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของประชาคมตำบลบ้านแหลมตามประกาศแต่งตั้งของเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม 
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลมีช่องทางในการนำเสนอปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เทศบาลพิจารณา 
 

 

 ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ต้องเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ชุมชน  
โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านเศรษฐกิจ ควรมีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ฐานะความ
เป็นอยู่ดีและการดำรงชีวิตดีขึ้น โดยให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกุล่มกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือหาความ
ต้องการของชุมชน  ประเด็นที่เป็นปัญหาของส่วนรวม และนำไปเสนอผู้บริหารให้พิจารณาเป็นทางเลือกในการ
กำหนดนโยบาย  โดยทางเทศบาลตำบลบ้านแหลมจะนำปัญหาและความต้องการของชุมชนไปวิเคราะห์และ
กำหนดทางเลือกเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ที่ควรได้รับการเยียวยาก่อนตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง  
และกำหนดเป็นนโยบายและมอบหมายให้ส่วนการงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับแกนนำชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยกันเอง 
4. เป้าหมาย 
  4.1 จัดประชุมแกนนำชุมชนร่วมกับตัวแทนครัวเรือนในชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชน เดือนละ 
1 ครั้ง และจัดประชุมผู้บริหารพบแกนนำชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 ประชุมชุมชนย่อย เดือนละ 1 ครั้ง ณ ที่ทำการชุมชนแต่ละชุมชน 
  6.2 ประชุมผู้บริหารพบแกนนำชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  180,000  บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของแกนนำชุมชนและร้อยละของครัวเรือนที่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เรียนรู้ในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
 
 

➢โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ :โครงการตู้แดงร้องทุกข์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาเรื่องอาชญากรรม ยาเสพติด  การทุจริตต่าง ๆได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในทุกๆ 
พ้ืนที่ของประเทศส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปโดยเร็ว ดังนั้น  เพ่ือความสงบสุขของประชาชนใน
ชุมชน และป้องกันแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดโครงการติดตั้งตู้แดงร้อง
ทุกข์  เพ่ือชี้เบาะแสของผู้กระทำผิดในชุมชน  และเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีช่องทางเพ่ิมในการร้องทุกข์หรือชี้
เบาะแสการก่อการทุจริต  หรือบุคคลที่มีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องหรือกระทำผิดกฎหมาย โดยผู้ร้องทุกข์ 
เพียงนำจดหมายหรือข้อความมาใส่ตู้แดงอันเป็นช่องทางการร้องทุกข์เพ่ือนำสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางร้องทุกข์ให้กับประชาชนและเข้าถึงเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  2. เพ่ือทราบเบาะแสการทุจริต หรือปัญหาการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆของประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
4. เป้าหมาย 
  มีตู้แดงร้องทุกข์ให้แก่ชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 9 ตู้ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ  
  1. นำเรื่องเข้าประชุมผู้นำชุมชนในแต่ละเดือนเพื่อหารือหาข้อสรุปว่าจะติดตู้แดงร้องทุกข์ที่ใด 
  2. มอบตู้แดงให้แก่ผู้นำชุมชนไปติดตั้งแต่ละจุดตามท่ีตกลง 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ครัวเรือนในชุมชน 9 ชุมชนเข้าถึงช่องทางในการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์ให้แก่เทศบาลโดยสะดวก 
11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในทุกชุมชนมีช่องทางที่สะดวกในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆให้แก่เทศบาล 
 
 
 
 
  ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้จัดทำมาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาล
ตำบลบ้านแหลมให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้ง
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  3.2 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  
4. เป้าหมาย 
  4.1 กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
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  4.2 กำกับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ร้องเรียน/การติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว 
สะดวกและเหมาะสม  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  6.2 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  6.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
  10.4 มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  10.5 มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
กำหนดไว้ 
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11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและถูกต้อง  
 
 
 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา  การจัดทำงบประมาณ 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบล
บ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม  
หลักธรรมาภิบาล 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลบ้าน
แหลมให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงจัดกิจกรรม
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดจนการส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตน 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง 
ชัดเจนและโปร่งใส 
  3.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.2 จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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  6.3 เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
  6.5 เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้ันตอนต่อไป 
  6.6เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
  6.7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
  10.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
11. ผลลัพธ์ 
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณในท้องถิ่นของตน 
 
 
 
 

 3.3.2 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
➢โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม: การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงดำเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
ร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
  3.3 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
  6.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม  3  คน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหาร     2  คน 
  (5) ผู้แทนจากประชาคมท้องถิ่น    2  คน 
ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลมปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้ เทศบาลตำบลบ้านแหลมทราบ เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลมสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ  
  6.4 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  6.5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  6.6 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
  6.7 การติดตามและประเมินผล 
  6.8 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมแล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.๑ มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  10.๒ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
11. ผลลัพธ์ 
   การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีความชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
 
 
◆มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
  ๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ
ทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร 
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
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 3.3 เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 
4. เป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
  6.2 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและกา ร
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.๑ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
  10.๒ มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  10.๓มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  10.4 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  10.5 เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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11. ผลลัพธ์ 
   เทศบาลตำบลบ้านแหลมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการ
ทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 
 
 
  ๔.๑.๒ มีการจัดทำ และรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม: ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ 
ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  6.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
  6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๖.6เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้าน
แหลม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ  
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
  10.2 สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
  10.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
  10.4 การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
11. ผลลัพธ์ 
   เทศบาลตำบลบ้านแหลมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการ
ทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
  ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ – 
จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม :เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้กำหนดกิจกรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการ
ดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
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 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น  
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - นายกเทศมนตรีออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
11. ผลลัพธ์ 

 มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 

 
 
 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ -จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม: จัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 
2. หลักการและเหตุผล 
  การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังของเทศบาลตำบลบ้านแหลม เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณให้ประชาชนใน
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ท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
บริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  3.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาล
ตำบลบ้านแหลมต่อสาธารณชน 
4. เป้าหมาย 
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
 รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดให้มีภาค
ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขออย่างน้อย 1 ช่องทาง 
11. ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลมทำให้เกิดความโปร่งใส  
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  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจรับพัสดุการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ
ที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับอ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดีเพราะหากไม่เขา้ใจหรือ
เขา้ใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำ
หน้าที่แล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาวินัย
หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้เทศบาลตำบลบ้านแหลมเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการ
ตรวจการจ้างประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างเพ่ือความโปร่งใสจึงได้
จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความ
เขา้ใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตามที่เทศบาลแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. เป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะ กรรมการจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาลจำนวน 50 คน จำนวน 1ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  งบประมาณปี พ.ศ.2563 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลและผู้แทนชุมชนที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
  10.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรเทศบาลและผู้แทนชุมชนที่เข้ารับการอบรมที่สามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
11. ผลลัพธ์ 
  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลรู้และเข้าใจกรอบอำนาจหน้าที่ของตนเองและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกิด
จากความไม่รู้เกิดข้ึน 
 
 
 

➢โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม:ส่งเสริมประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
(พ.ศ. 2556 – 2561)  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ตำบลบ้านแหลม  โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
  3.3 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
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  6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับ
พัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
  6.3ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทาง
เว็บไซด์ และที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
11. ผลลัพธ์ 
  ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 
 
 
 
 ๔.๓การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม :  การส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  1. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  2. ประชุมให้ความรู้พร้อมเอกสารประกอบ 
  3. บันทึกรายงานการประชุม 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด 
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคน 
11. ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม :ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็น
กลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้องเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะทำให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถนำไปสู่ความโปร่งใสใน
องคก์รและลดการทุจริต 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้นเพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดอี้กท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 12 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆเช่นการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆการแปรญัตติร่างขอบัญญัติประจำปีการตรวจรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกิจการสภา  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
 



115 
 

10. ตัวช้ีวัด 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
11. ผลลัพธ์ 
   การปฏิบัติงานต่าง ๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตประกอบด้วย 
  ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

➢โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอำนาจในการ
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และระเบียบเทศบาลตำบลบ้านแหลม ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 9 
ชุมชน  ดังนั้น  เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  ในการดำเนินงาน
ภายในพ้ืนที่ชุมชนด้วยตนเอง  ส่งเสริมความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นกับคณะกรรมการชุมชน  ในการร่วมกั นตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยตนเอง  เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในชุมชนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  อันจะนำไปสู่ความเป็นชุมชนที่ เข้มแข็ง  รวมทั้งสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุมชนให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบ 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และต้องการให้คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลและศึกษาดูงานขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ให้
นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารจัดการ
ชุมชน 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้นำของคณะกรรมการชุมชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามกระบวนการประชาธิปไตย  
4. เป้าหมาย 
  จัดอบรมคณะกรรมการชุมชนและหรือแกนนำชุมชนทั้ง 9 ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 45 
คนและจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและหรือแกนนำชุมชน จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 45 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
  6.2 เสนอโครงการต่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  6.3 แจ้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ 
  6.4 จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการตามโครงการ 
  6.5 ดำเนินงานตามโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 
  6.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  6.7 ดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย (ศึกษาดูงาน) 
   6.7.1 ประสานงานด้านสถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากร บรรยายความรู้ 
   6.7.2 แจ้งเป็นหนังสือไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามวันเวลา
และสถานที่ที่กำหนด 
   6.7.3 ดำเนินการศึกษาดูงานในวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด 
   6.7.4 การติดตามและประเมินผล 
  6.8 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8. งบประมาณ 
  40,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของคณะกรรมการชุมชนและหรือแกนนำชุมชนทั้ง 9 ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. ผลลัพธ์ 
  คณะกรรมการชุมชนและหรือแกนนำชุมชนทั้ง 9 ชุมชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
   

➢โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
  การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมี
ความสำคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหาร
การปกครองของรัฐนั้นย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความ
สะดวกสบายในการดำรงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
(National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทำบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของ
ประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการดำเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการ
ของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้
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ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือ
การสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชน
นั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญเกิดขึ้น 

  การปกครองส่วนท้องถิ่น คือหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง 
โดยปกติการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ เลื อกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปทำ
หน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกว่าการเลือกตั้ง
โดยตรงหรือโดยอ้อมตามลำดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจอิสระ(autonomy)ในการบริหารจากรัฐได้
ในระดับหนึ่งตามขอบเขตท่ีกฎหมายกำหนดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง ส่วนการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม สภาท้องถิ่นจะทำหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นแทนประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ 
ประชาชนในท้องถิ่นจะทำหน้าที่เพียงแค่เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น แล้วสมาชิกสภาท้องถิ่นจะทำหน้าที่ใน
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่งดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปกครองท้องถิ่นให้กับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 
  4.1จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนละ 5 คน รวมทั้งหมด  จำนวน 45 คน จำนวน 1 
ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 วัน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
6. วิธีการดำเนินการ  

6.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
6.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
6.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สำหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564)  
8. งบประมาณ 
  5,000 บาท ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
10. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของประชาชนตามเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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11. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลเพิ่มมากข้ึน 
   
 
 
 

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


