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ค ำน ำ 

การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา

ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด

ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ

การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็น

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง

ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 

การบริหาร จัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ       

มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาล

เมืองลัดหลวงให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ 

 

       เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

หัวข้อ                             หน้ำ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

x หลักการและเหตุผล          ๑ 

x วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน         ๒  

x เป้าหมาย           ๒ 

x ประโยชน์ของการจัดท าแผน         ๒ 

x วิสัยทัศน์           ๒ 

x พันธกิจ            ๓ 

 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

x มิติที ่๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต        ๔ 

x มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต        ๔ 

x มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     ๕ 

x มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ    ๖

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

       

ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

x รายละเอียดโครงการ มิติที่ ๑         ๘  

x รายละเอียดโครงการ มิติที่ ๒         ๒๓ 

x รายละเอียดโครงการ มิติที่ ๓        ๓๕ 

x รายละเอียดโครงการ มิติที่ ๔        ๕๐ 

 



๑ 

ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบำลเมืองลัดหลวง 
หลักกำรและเหตุผล 

 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ

ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตมาแล้ว ๓ ฉบับ 

ปัจจุบันที่ใช้เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก

ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านการโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยธรรม โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ

รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพเทศบาลเมืองลัดหลวง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

ของเทศบาลเมืองลัดหลวง และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานใน เทศบาลเมืองลัดหลวง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

ด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ

โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของ

สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 



๒ 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ี

 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริการกิจการของ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้ำหมำย 

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง 

 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    

มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 ๓) ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะผลเมืองที่มี

จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 ๔) องค์กรมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจและให้

ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง 

 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี มีความโปรงใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 ๓) ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี

จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 ๔) องค์กรมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนอันจะส่งอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ

ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ 

 “เทศบาลเมืองลัดหลวง ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต” 

 



๓ 

พันธกิจ (Mission) 

 ๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลัดหลวง    

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม      

การทุจริตของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 ๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล     

เมืองลัดหลวง ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล

เมืองลัดหลวงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

 



๔ 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหต ุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร้างสังคม

ที่ ไม่ ท น ต่ อ ก า ร

ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่

บุคลากรทั้งข้าราชการ

การเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่าย

สภาท้องถิ่น และฝ่าย

ป ร ะ จ า ข อ งอ ง ค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑ .๑ โครงการฝึกอบรมทัศน

ศึก ษ าดู งาน ขอ งสม าชิ ก สภ า

เท ศบ าล  ผู้ บ ริ ห าร  พ นั ก งาน

เทศบาล  ลู กจ้ า งป ระจ า  และ

พนักงานจ้าง ภายในประเทศ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

- 

๑.๑.๒ โครงการฝึกอบรมและทัศน

ศึกษ าดู งานของบุ คลากรทาง

การศึกษา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - 

๑.๒ การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาคส่วน

ในท้องถิ่น 

๑ .๒ .๑  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

ส านั กก ารคลั ง เทศบาล เมื อ ง     

ลัดหลวง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - 

๑.๒.๒ โครงการอบรมจริยธรรม

อิสลาม และทัศนศึกษาของชาว

ไทยมุสลิมในเขตเทศบาล 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

- 

๑ .๒ .๓  โครงก ารสาธารณ สุ ข      

มูลฐานชุมชน 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ - 

๑.๓ การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่

เด็กและเยาวชน 

๑ .๓ .๑  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน เทศบาล

เมืองลัดหลวง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - 

๑.๓.๒ โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม ส าหรับเยาวชนมุสลิม

ต้านภัยยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - 

รวม ๗ โครงการ ๔,๒๕๐,๐๐๐ ๔,๒๕๐,๐๐๐ ๔,๒๕๐,๐๐๐ - 

๒ . ก า ร บ ริ ห า ร

ร า ช ก า ร เ พื่ อ

ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง

การเมืองในการต่อต้าน

การทุจริตของผู้บริหาร 

- - 

 

- 

 

- - 

๒ .๒  ก ารสร้ างความ

โปร่งใสในการปฏิบั ติ

ราชการ 

๒ .๒ .๑  ม าต รก ารสร้ า งค วาม

โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

- - - - 

๒.๒.๒ กิจกรรมสร้างความโปร่งใส

ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- - - - 

๒.๒.๓ กิจกรรมการควบคุมการ

เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

- - - - 

๒.๒.๔ กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน

การติดต่อราชการ 

- - - - 

  



๕ 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหต ุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ๒.๓ มาตรการการใช้

ดุลยพินิจและใช้อ านาจ

หน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตาม

หลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ มาตรการมอบอ านาจของ

นายกเทศมนตร ี

- - - - 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคลในการ

ด า เนิ น กิ จ ก า ร ก า ร

ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ 

- - - - - 

๒.๕ การจัดการในกรณี

ได้ ท ราบหรือ รับ แจ้ ง 

หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภาครัฐ

และองค์กรอิสระ 

- - - - 

๒ .๕ .๒  ม าตรก ารด า เนิ น ก าร

เกี่ ยวกับ เรื่องร้องเรียน กรณี มี

บุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

เมืองลัดหลวงว่าทุจริตและปฏิบัติ

ราชการตามอ านาจหน้าที่ โดยมิ

ชอบ 

- - - - 

รวม ๓ กิจกรรม 

๔ มาตรการ 

- - - - 

๓ . ก ารส่ ง เส ริ ม

บทบาทและการมี

ส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 

๓ .๑  จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ในช่องทางที่ เป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชก ารต ามอ าน าจ

ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ มาตรการปรับปรุงศูนย์

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือง 

ลัดหลวงให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

- - - - 

๓.๑.๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

- - - - 

๓.๑.๓ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้ านการเงิน การคลั ง    

ก ารพั สดุ  แ ละท รัพ ย์ สิ น ข อ ง

เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

- - - - 

๓.๑.๔ มาตรการจัดให้มีช่องทางที่

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

- - - - 

  



๖ 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหต ุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ๓.๒  การรับฟั งความ

คิด เห็ น  ก ารรับ แล ะ

ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ

ประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการพัฒนาการจัดท า

แผนชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - 

๓.๒.๒ โครงการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - 

๓.๒.๓ กิจกรรมการด าเนินงาน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาล

เมืองลัดหลวง 

- - - - 

๓.๒.๔ กิจกรรมรายงานผลการ

ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ให้ ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- - - - 

๓ .๒ .๕  ม า ต รก า ร แ ก้ ไข เห ตุ

เดื อ ด ร้ อ น ร า ค าญ  ด้ า น ก า ร

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- - - - 

 ๓ .๓  ก ารส่ ง เส ริ ม ให้

ประชาชนมีส่ วนร่วม

บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง

องค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น 

๓ .๓ .๑  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวง 

- - - - 

รวม ๒ โครงการ 

๓ กิจกรรม 

๕ มาตรการ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - 

๔. การเสริมสร้าง

และปรับปรุงกลไก

ในการตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการ

ข อ ง อ ง ค์ ก ร

ป ก ค ร อ ง ส่ ว น

ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบ

และรายงานการควบคุม

ภ า ย ใน ต า ม ที่ ค ณ ะ 

ก รรม ก า รต รว จ เงิ น

แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ โครงการจัดท ารายงานการ

ควบคุมภายใน 

- - - - 

๔.๒ การสนับสนุนให้

ภาคประชาชนมีส่วน

ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร

ปฏิบัติหรือการบริหาร

ราชการตามช่องทางที่

สามารถด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ กิจกรรมรายงานผลการ   

ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

- - - - 

๔ .๓  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาท้องถิ่น 

- - - - - 

  



๗ 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหต ุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ๔ .๔  เสริมพลั งการมี

ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งชุ ม ช น 

( Community)  แ ล ะ

บูรณาการทุกภาคส่วน

เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๔ .๑ โครงการชุมชนปลอดภัย

ร่วมใจเฝ้าระวังและแจ้งข่าว 

๒๔,๒๐๐ ๒๔,๒๐๐ ๒๔,๒๐๐ - 

๔ .๔ .๒  โครงก ารเท ศบ าล พ บ

คณะกรรมการชุมชนและหรือ

ประชาชน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - 

รวม ๓ โครงการ 

๑ กิจกรรม 

๕๙,๒๐๐ ๕๙,๒๐๐ ๕๙,๒๐๐ - 

 



๘ 

ส่วนที่ ๓  

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  

และพนักงานจ้าง ภายในประเทศ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ สภาพท าเลที่ตั้งอยู่เขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร เป็นย่านชุมชน

หนาแน่น และย่านอุตสาหกรรม เทศบาลจ าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติงาน ทักษะของเจ้าหน้าที่  โดยจัดให้มีการ

ฝึกอบรมพัฒนาความรู้  ทั้งผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้ใต้บังคับบัญชา  ท าให้เกิดสัมพันธภาพอันดีในหน่วยงาน  

และเพื่อเกิดความปรองดอง  ความรัก  สามัคคีกัน  ท าให้การท างานคล่องตัว  เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  ท้ังด้านนโยบาย

ของรัฐ  นโยบายผู้บริหาร งานบริการประชาชน  เพื่อตอบสนอง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว

น ามาปรับใช้ในองค์กร การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ท าให้บุคลากรเกิดแนวความคิดและวิสัยทัศน์ที่

กว้างไกล  น าเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น  และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนให้ถูกต้อง รวดเร็วต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 ๒.  เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้งภายในองค์กร 

 ๓.  เพื่อเป็นการน าเทคนิคในการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

 ๔.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและผู้ร่วมงาน 

 ๕.  เพื่อเป็นการน ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้ความรู้ตามคู่มือประมวล

จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

 ๖.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กร 

 ๗.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

๔. เป้าหมาย 

 ๑.  ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเทศบาล  ด้านการบริการประชาชนทุ กด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ  

พัฒนาชุมชน  ด้านการคลัง  ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

ด้านสาธารณูปโภคฯ  ท่ีเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 

๒.  กลุ่มเป้าหมายสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บรหิาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง    

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๑.  จัดหาวิทยากรผูม้ีความรู้และประสบการณ์  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

 ๒.  ทัศนศึกษาดูงานท่ีหน่วยงานอ่ืน 

 ๓.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีจะเข้าศึกษาดูงาน 

 ๔.  ประเมินและติดตามผลหลังการฝึกอบรม 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 



๙ 

๗. สถานที่ด าเนินการ 

 ๑.  ศึกษาดูงานภายในประเทศ 

 ๒.  ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเทศบาล  ด้านการบริการประชาชนทุกด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ 

พัฒนาชุมชน  ด้านการคลัง  ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

ด้านสาธารณูปโภคฯ  ท่ีเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 

๘. งบประมาณ 

 เบิกค่าใช้จ่ายจากงานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล  หมวดค่าใช้สอย ประเภท โครงการฝึกอบรมทัศนศึ กษา     

ดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน   

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย พิธีเปิด – ปิด  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามระเบียบ  ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณ

คงเหลือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 งานการเจ้าหน้าท่ี  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ได้น าความรู้และประสบการณ์

ในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มพูน พัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ รวมทั้งความรัก ความสามัคคี  หมู่คณะของบุคคลภายในองค์กร รวมทั้งการปรับวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ (๖)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีอ านาจ  และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

(๙) การจัดการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของการเรียนการ

สอน ซึ่งนอกจากจะพัฒนาในแต่ละด้าน สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีและที่ส าคัญคือบุคลากรที่ท าหน้าที่

เกี่ยวกับการสอน ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นบุคลากรที่เพียบพร้อมทั้งด้านวุฒิภาวะ และคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ในการสอน และ

เป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้เชิดชูต่อไปในอนาคต 

กองการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

อยู่ในระดับมาตรฐาน จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกับ

หน่วยงานอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระวิชา 

๓. วัตถุประสงค์  

 ๑.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นของ

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 ๓.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) 

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเทศบาลจัดการศึกษา จ านวน ๖๐ คน 

๕. วิธีการด าเนินการ 

 ๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

 ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. ติดต่อประสานงานวิทยากร 

 ๔. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ๕. มอบวุฒิบัตรหลังการอบรม 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

๗. สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางครุ อุปการราษฎร์)   



๑๑ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๙. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ของบุคลากรทางการศึกษา) งบประมาณที่ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ โดยมีรายละเอียดเพื่อการเบิกจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้

  ๑. ค่าอาหารว่างพร้อมอาหารกลางวัน 

  ๒. ค่าสมนาคุณวิยากร ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 

  ๓. ค่าวิทยากร 

  ๔. ค่าจัดท าเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 

  ๕. ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. พนักงานครูเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ๒. พนักงานครูสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๓. พนักงานครูได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้เด็กเป็นเด็กดี เด็กเก่ง 

      และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ๔. พนักงานครูได้รับการพัฒนาและบูรณาการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

  ๕. พนักงานครูได้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนการสอนต่อไป 

  ๖. พนักงานครูได้มีการบูรณาการและสามารถน าเอาปรัชญา 

๑๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) 

๑. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ประเมินผลวัดความรู้ก่อนการอบรมและประเมินผลวัดความรู้หลังอบรม 

๓. มอบวุฒิบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ส านักการคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าท่ีต้อง

ท าในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ (๙) หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การ

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี   

และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ

ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า

ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอ านาจ

และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ (๓๑)  

กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณที่ผ่านมา  และมีฐานะการคลังที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่าง

ชัดเจน  ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ให้มีการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีต่างๆ  ให้

มีการจัดอบรมให้ความรู้และชี้แจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่  ให้กับ

ประชาชนผู้เสียภาษี โดยด าเนินการส ารวจข้อมูล และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงส านักงานหรือ

สถานที่ให้บริการรับช าระภาษี พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี ให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องต่อการจัดเก็บ

ภาษี สร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการช าระภาษี เช่น การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็น

เกียรติ และยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการช าระภาษีอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และยกย่องประชาชนผู้เสียภาษีให้มีส่วนร่วมกับการ

พัฒนาท้องถิ่น ในการช าระภาษี จึงเห็นควรจัดท าโครงการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ช าระภาษีอย่างสม่ าเสมอ     

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นในเรื่องการยื่นแบบ การรับแจ้งการประเมินและการ

แจ้งค าร้องต่างๆของภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่  

 ๒. เพื่อเสริมสร้างวินัย สร้างแรงจูงใจ สร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึงหน้าที่ และมาช าระภาษีตามเวลาที่

กฎหมายก าหนด         

 ๓. เพื่อเป็นการยกย่องผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการช าระภาษี และสร้างทัศนคติที่ดีระหว่าง

ผู้ประกอบการกับเทศบาลฯ 

 ๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองลัดหลวง    

๔. เป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง รวมจ านวน  ๑๗๐  ราย 

 

 



๑๓ 

๕. วิธีด าเนินงาน 

 ๑. จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน  ๑๕๐  ราย ส าหรับผู้ช าระภาษี  รวดเร็วและสม่ าเสมอ 

 ๒. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีทั้ง ๓ ประเภท จ านวน  ๓,๐๐๐  ฉบับ เพื่อแจกผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มา

ติดต่อช าระภาษี 

 ๓. ส่งหนังสือเชิญผู้ช าระภาษี รวดเร็ว และสม่ าเสมอและผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ ราย 

 ๔. จัดท าป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ × ๑.๘๐ จ านวน ๒ ป้าย 

 ๕. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๗๐ คน   

๖. ระยะเวลาการด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 

 วันศุกร์ที่   ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๕ ส านักงานเทศบาล

เมืองลัดหลวง  

๗. งบประมาณ 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เป็นเงิน 

๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัฒนารายได้  ส่วนพัฒนารายได้  ส านักการคลัง  เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถน ารายได้มาพัฒนาท้องถิ่นได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

 ๒. ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษีเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของท้องถิ่นและมีหน้าที่ต้องช าระภาษี 

 ๓. ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี อันเป็นผลท าให้การพัฒนา

รายได้ของเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม และทัศนศึกษาของชาวไทยมุสลมิในเขตเทศบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ    

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีของท้องถิ่น 

 ในสภาพการณ์ปัจจุบัน สังคมก าลังประสบวิกฤติต่าง ๆ มากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศีลธรรม 

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแข่งขันกันของโลกแห่งวัตถุนิยม ท่ีมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนจนละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

สังคม อันเป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย  ปัญหาเยาวชน คือปัญหาหนึ่งที่เป็นผลกระทบจากการแข่งขันกัน

ของโลกแห่งวัตถุนิยม  ดังที่เรารับรู้อย่างต่อเนื่องถึงปัญหาต่างๆของเยาวชน เช่น ยาเสพติด การพนัน ชู้สาว อันธพาลหรือการ

ถูกชักน าไปสู่สิ่งที่ไม่ดีอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งนับวันปัญหาเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้อง

เข้ามาร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เยาวชนของเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถด ารงตนและป้องกันกลุ่มเพื่อนและคน

ใกล้ชิดให้ห่างไกลจากการตกเป็นเหยื่อของปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตส านึกต่อการพัฒนาสังคม

ส่วนรวม  ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมมผีลถึงระบบเรียนรูข้องบุคคลในสงัคมด้วย  สังคมมุสลิมไทยเป็นสว่น

หนึ่งในประเทศไทย เมื่อประเทศไทยประกาศให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบการเรียนการสอน

ของสังคมมุสลิมเพื่อการจุดประกายจิตส านึก ความศรัทธา คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตนตามค าสอนของอิสลามก็

ได้รับการปฏิรูปตามไปด้วย รวมทั้งพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง สาเหตุเกิดจากความไม่เข้าใจและไม่ได้ปฏิบัติในหลักค าสอนของ

ศาสนาของตนที่นับถืออย่างแท้จริง  

 ดังนั้น  กองการศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง จึงได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม และทัศนศึกษาของชาวไทย

มุสลิมในเขตเทศบาล ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ อบรมจริยธรรม หลักค าสอนให้แก่ชาวมุสลิมได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งจะเป็น

ภูมิคุ้มกันให้ประพฤติตนไปในทางที่เหมาะสม เพิ่มศักยภาพชาวมุสลิม  น าความรู้ที่ได้ไปเผยแผ่ ชักน าประชาชนท่ีนับถือศาสนา

อิสลามไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง ให้สังคมอิสลามเป็นสังคมที่สงบ สันติสุข ตามค าสอนของศาสนาอิสลาม ก่อให้เกิดความรัก    

ความเข้าใจในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักธรรมและค าสอนของศาสนาอิสลาม 

 ๒. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน าสู่การปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

 ๓. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม 

 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

 ๕. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ทั้งภายในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  

๔. เป้าหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จ านวนประมาณ ๕๐๐  คน 

๕. สถานที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง หรือสถานท่ีอื่นที่เหมาะสม 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 



๑๕ 

๗. วิธีด าเนินการ 

 ๑. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 ๒. ติดต่อประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นับถือศาสนา

อิสลามจากท้องถิ่นอื่น ๆ 

 ๓. ด าเนินการตามโครงการ 

 ๔. สรุป ประเมินผล 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม 

และทัศนศึกษาของชาวไทยมุสลิมในเขตเทศบาล) งบประมาณตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-)     

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามและทัศนศึกษาของชาวไทยมุสลิมในเขตเทศบาล ดังนี้ 

๑. ค่าจ้างเหมาเช่ารถโดยสาร 

๒. ค่าอาหาร 

๓. ค่าที่พัก 

๔. ค่าสมนาคุณวิทยากร 

๕. ค่าตกแต่งและจัดสถานท่ี 

๖. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. สามารถน าความรู้ตามหลักธรรมและค าสอนของศาสนาอิสลามมาปฏิบัติได้ 

 ๒. สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมของคนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 ๓. สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม ให้ได้รับการอบรมตามกรอบของศาสนา

อิสลาม และถ่ายทอดสู่บุคคลทั่วไปได้ 

 ๔. สามารถสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ท้ังภายในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง 

๑๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) 

 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตามหลักธรรมและค าสอนของศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๘๐ 

 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมของคนในชุมชน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร้อยละ ๘๐ 

 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการน าความรู้ที่ได้รับตามกรอบของศาสนาอิสลามไปถ่ายทอดสู่บุคคลทั่วไปได้ 

ร้อยละ ๘๐ 

 ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ท้ังภายในชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 



๑๖ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการสาธารณสุขมลูฐานชุมชน 

๒.หลักการและเหตุ 

รัฐบาลได้กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนถ่ิน ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข เช่น การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อการสาธารณสุขมูลฐาน  

(องค์ประกอบ ๑๔ ด้าน) การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล เป็นต้น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘          

มีบทบัญญัติให้ท้องถิ่นมีการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ 

(มาตรา ๓๔) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ (๔) ก าหนดให้

เทศบาลมีหน้าที่ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาลและมาตรา ๕๔ (๗) 

จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องจากการพัฒนาและกระแส         

โลกาภิวัตน์ ส่งผลท าให้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ดังนั้น

การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมที่มีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด

ศักยภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้นานที่สุด และสามารถร่วมเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศได้ย่อมต้องอาศัย

การพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยน าเอากลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน มาใช้โดยให้ประชาชน โดยเฉพาะแกนน า

สุขภาพภาคประชาชน ที่มีจิตอาสา มามีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการบริการสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ได้แก่ การให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน  ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ          

การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างง่าย ๆ ท่ีจ าเป็น ด าเนินการโดยประชาชนและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ                    

ในด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษาฝึกอบรม โดยให้แกนน าสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน               

ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน ท าหน้าที่ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ โดยเช่ือว่าองค์กรชุมชนเข้มแข็ง                

จะเป็นกลไกท่ีส าคัญ ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เทศบาลเมืองลัดหลวง ให้ความส าคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญ   

จึงได้จัดท า โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น อันจะน าไปสู่การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนให้สามารถ

น าไปพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน และเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

๓.วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อพัฒนาทักษะเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้การดูแลแนะน า

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๒ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สาธารณสุขชุมชนและสามารถน าสิ่งที่ได้รับ มาปรับให้เกิดประโยชน์

ในการท างานในพ้ืนท่ีได้ 

 ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน  ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์           

ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 

 ๓.๔ เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุน            

และส่งเสริมงานสาธารณสุขในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 ๓.๕  เพื่อเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อ

สนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่งท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณีกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  



๑๗ 

๔.เป้าหมาย 

  ๔.๑ อบรมแกนน าสุขภาพภาคประชาชนท่ีมีจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง และผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๒๕๐ คน           

  ๔.๒ ศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน หรือ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) ต่างเทศบาล จ านวน ๒๕๐ คน 

 ๔.๓  ศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ                     

        พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช                   

        บรมนาถบพิตร 

๕.วิธีการด าเนินการ 

  ๕.๑  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 ๕.๒  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทราบรายละเอียดของโครงการดังนี้ (รพ.บางจาก,รพ.สต. ๓ แห่ง) 

 ๕.๓  เปิดรับสมัครแกนสุขภาพประจ าครอบครัว (กสค.) เฉพาะกรณีรับเพิ่มเติม 

 ๕.๔  เชิญวิทยากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร สื่อท่ีใช้ในการอบรม และประสานงานสถานที่ส าหรับศึกษาดูงาน 

 ๕.๕  จัดอบรมให้ความรู้ แกนน าสุขภาพภาคประชาชนท่ีมีจิตอาสา โดยวิธี 

       - บรรยาย 

   - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

      - สาธิต และฝึกปฏิบัติ 

   - ซักถามปัญหาในการปฏิบัติงาน  

 ๕.๖  ศึกษาดูงาน ต่างเทศบาล / ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ 

 ๕.๗  ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

  องค์ประกอบงานสาธารณสุขมูลฐาน ๑๔ ด้าน ประกอบด้วย 

  ๑) งานโภชนาการ     ๒) งานสุขศึกษา   

  ๓) งานรักษาพยาบาล      ๔) การจัดหายาที่จ าเป็น   

  ๕) การสุขาภิบาลและจัดหาน้ าสะอาด  ๖) อนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว      

  ๗) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ๘) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

     ๙) การส่งเสริมสุขภาพฟัน   ๑๐) การส่งเสริมสุขภาพจิต 

  ๑๑) การอนามัยสิ่งแวดล้อม   ๑๒) การคุ้มครองผู้บริโภค 

  ๑๓) การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไม่ติดต่อ   ๑๔) โรคเอดส์   

๖.ระยะเวลาด าเนินการ      

    ๑.  อบรมวันท่ี  ๒๒ – ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   

    ๒.  ดูงาน วันท่ี   ๑๖ - ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๒ (รอการพิจารณา) 

๗.สถานที่ด าเนินการ 

 ๗.๑  อบรม ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 ๗.๒  ศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน หรือ ศสมช. ที่ต่างเทศบาล 

 ๗.๓  ศึกษาดูงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ           

        พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๘.งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข  

งบด าเนินการ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน) ประจ าปี  ๒๕๖๒ ตั้งไว้  ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท           

(-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน.-) โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 



๑๘ 

 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน งานสาธารณสุขมูลฐาน 

 ๘.๑ กิจกรรมอบรมปฐมนเิทศและให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และแขกผู้มีเกยีรติ จ านวน ๒๕๐ คนๆละ ๒๕ บาท 

 (จ านวน ๒ วันๆละ ๒ มื้อ และจ านวน ๑ วันๆละ ๑ มื้อ) เป็นเงิน ๓๑,๒๕๐ บาท  

 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒ วันๆละ ๑ มื้อๆละ จ านวน ๒๕๐ คนๆละ ๕๐  บาท เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท  

 - ค่าวิทยากร  จ านวน ๒ วันๆละ ๑ คนๆละ ๖ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 

 ๘.๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน 

 - ค่าอาหาร จ านวน  ๒๕๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  รวม ๓ วัน (วันละ ๓ มื้อ) เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท   

 - ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ๓ แห่ง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท          เป็นเงิน ๔,๕๐๐   บาท 

 - ค่าป้ายโครงการ                                             เป็นเงิน ๑,๕๐๐   บาท  

- ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศ                   เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

- ค่าวิทยากร                                     เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท 

  - ค่าที่พัก จ านวน  ๒๕๐  คน ๆ ละ ๖๕๐ บาท ( ๒ คืน)            เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐  บาท 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ                        เป็นเงิน ๒๐,๕๕๐  บาท 

 ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้   

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีความรู้และทักษะและประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจใน

 การปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี 

๑๐.๒ เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน

 ได้อย่างเหมาะสม 

๑๐.๓ เกิดการประสานงานระหว่าง ภาครัฐและภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสนับสนุนและส่งเสริมงาน

 สาธารณสุขในชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

๑๐.๔ พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไป  ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของ

 เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน  

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ๑๑.๑ จ านวนแกนน าสุขภาพภาคประชาชนท่ีมีจิตอาสาที่เข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม 

 ๑๑.๒ แกนน าสุขภาพมีความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องท าใน

เขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้

เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

 ด้วยเทศบาลเมืองลัดหลวง  มีโรงเรียนในเขตเทศบาล ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทใน

การเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จัก ระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์

และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางเทศบาลเมืองลัดหลวง

จึงเห็นความส าคัญที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับท้องถิ่น

จนถึงระดับประเทศให้ดีขึ้น รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตน

และช่วยเหลืองานในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 ๒.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ   ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ

ประชาธิปไตย 

 ๓.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าท่ีของประชาชนชาวไทย 

 ๔.  เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 ๕.  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

 ๔. เป้าหมายของโครงการ 

 -  นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ จ านวน ๒๐๐ คน โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ฝ่ายมัธยม 

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๑.  ท าหนังสือขอเชิญนักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ฝ่ายมัธยม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรม 

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 ๒.  มีการสาธิตเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้นักเรียนได้เห็นรูปแบบการด าเนินเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 ๓.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และข้อซักถามต่างๆที่สงสัย ตลอดจนเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

๗. สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

 



๒๐ 

๘. งบประมาณ 

 เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายจากงานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. นักเรียนเข้าใจในหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย ได้รู้จักบทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีใกล้ตัวที่สุด และจะต้องติดต่อประสานด้วยตนเอง 

 ๒. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นความคิดสร้างสรรค์และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 ๔. นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 ๕. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและสามารถชักจูงบุคคลในครอบครัวและรณรงค์ในระบบประชาธิปไตยได้ 

๑๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) 

 ๑. นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมท าการทดสอบ ก่อน-หลัง เข้ารับการอบรมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 ๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖  เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐ และมีความรู้ความเข้าใจการปกครอง

ระบบประชาธิปไตย   

 ๓. นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมสามารถความรูท้ี่ไดไ้ปใช้ในการเลอืกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนได้โดยมีบัตรเสีย 

คิดเป็นร้อยละ ๘๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมต้านภัยยาเสพติด 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช ๒๔๙๖  มาตรา  ๕๓  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมือง  มีหน้าที่

ต้องท าในเขตเทศบาล  (๑)  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๕๐(๘)  บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีของท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  

๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริกา ร

สาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (๑๑)  บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ

ความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม 

และบนพ้ืนฐานความกตัญญู อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เยาวชนหลงผิดเข้าไปสูว่งจรของยาเสพติดได้  ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญของ

การพัฒนาสังคมและประเทศและเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นอนาคตและพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ด้อย

คุณภาพอันจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง  จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิ มต้านภัยยาเสพติดขึ้น        

โดยตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชนและปัญหาของยาเสพติด  และต้องการให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมต่างๆของ

ศาสนาอิสลาม  ตลอดจนโทษภัยของยาเสพติด  รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นรู้จักที่จะช่วยเหลือตนเอง และเพื่อน าสังคม

ไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑.  เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ถึงบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ สามัคคีใน  

หมู่คณะ ตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องเหมาะสม   

 ๒.  เพื่อฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งบันซึ่งกันและกัน 

 ๓.  เพื่อสร้างจิตส านึก และตระหนึกถึงบทบาทของตน รวมถึงการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อามรณ์ และสังคม 

 ๔.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทักษะความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชนไม่ให้ตกเป็น

เหยื่อของยาเสพติด 

 ๕.  เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและโทษภัยของยาเสพติด 

๔. เป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามประมาณ  ๒๐๐  คน 

๕. สถานที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง  และหรือสถานท่ีอื่นที่เหมาะสม 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

 

 



๒๒ 

๗. วิธีด าเนินการ 

 ๑.  ก าหนดสถานท่ีในการจัดอบรม 

 ๒.  ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ตามขั้นตอน 

 ๓.  รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการ 

 ๔.  สรุป และประเมินผลตามโครงการ 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  กองการศึกษา  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ  (โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมต้านภัยยาเสพติด)  งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  

(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  ดังนี้ 

๑.  ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ     

๒.  ค่าจ้างเหมาท าอาหารและเครื่องดื่ม    

๓.  ค่าสมนาคุณวิทยากร      

๔.  วัสดุอุปกรณ์ 

(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามรถถัวจ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม) 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา  เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้ความเข้าใจและน ามาใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 ๒.  ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดและห่างไกลจากยาเสพติด 

 ๓.  ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

 ๔.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในครอบครัว และสังคมได้   

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามและพร้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้       

ร้อยละ  ๘๐ 

 ๒.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้  ร้อยละ  ๘๐ 

 ๓.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด  ร้อยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร 

โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศกัยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน 

การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น

ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ

หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด

ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

 ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 ๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ได้คนดี คนเก่งเข้ามา

ท างาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน ๑ มาตรการ 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ 

 ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 



๒๔ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน ๑ มาตรการ 

  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๙๐% 

  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓

  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรอืการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏบิตัิ

ราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้

ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการ

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุ ลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานเทศบาล 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิัติราชการของพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาล

เมืองลัดหลวงเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ที่รับผิดชอบ

งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้า

ส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวงที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เพื่อกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน

และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล รวบรวมและเสนอผล

การพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมือง

ลัดหลวง 

 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใช้

หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



๒๖ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                               

๒. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย

บัญชี ส านักการคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ

คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม

ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่เทศบาลเมืองลัดหลวงจะต้องท า

ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี ส านักการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่

เกี่ยวข้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝ่ายบัญชี ส านักการคลัง  เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 ส านักการคลัง  เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

 จัดท าทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

๗. ระยะเวลาด าเนิน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒                                                          

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักการคลัง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรฝ่ายบัญชี ส านักการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง 

๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 



๒๘ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใชบ้ัตรคิวในการติดต่อราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน

การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค 

เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงทีการ

ตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่มีระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต 

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ

ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติการปฏิบัติงาน

ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นและประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 

และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  

 ดังนั้น  เทศบาลเมืองลัดหลวง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดย

จัดล าดับก่อนหลังเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัด

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก  ความเสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 

 ๒. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้ และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 

 ๔. เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท าการ

ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุต่อการทุจริตต่อหน้าท่ี 

๔. เป้าหมาย 

 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการดูแล ก ากับการให้บริการ 

 ๒. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 ๓. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ๔. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามล าดับคิว 



๒๙ 

 ๕. จัดท าแผนประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

 ๖. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุ ง แก้ไขการ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๓  ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 ส่วนพัฒนารายได้  ส านักการคลัง  เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ตัวช้ีวัด 

  - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการประชาชนตามล าดับก่อน-หลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 

 ๒. ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ 

  - การให้บริการเกดิความโปร่งใส ลดข้อร้องเรยีนการทุจริตต่อหนา้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้

หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่

นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้

รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๓.๒ เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๔ เรื่อง 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

 ๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล

ปฏิบัติราชการแทน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



๓๑ 

๒.๕ การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้

อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง

กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบ เพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้ จัดให้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมอืงลัดหลวงจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิตย์ 

 - การรับ การตรวจ จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 - การรับ การตรวจ จากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 

จังหวัด 

 - การรับ การตรวจ จากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 



๓๒ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เทศบาลเมืองลัดหลวงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลเมืองลัดหลวงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้จัดท า

มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลัดหลวงว่า

ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว

ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และ

เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจ้าง

ตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลเมืองลัดหลวง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจ้างตาม

ภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองลัดหลวง (ต าบลบางพึ่ง บางครุ บางจาก) อ าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิด

การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 ๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ

ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

 ๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการโดยเร็ว 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 



๓๔ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ์ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลัดหลวงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐโดย

เรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส

อยา่งกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับ

ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลัดหลวง ให้บริการ ณ ช้ัน ๓  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยมีงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง

ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๓.๒ เพื่อเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงลัดหลวง จ านวน ๑ แห่ง 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลัดหลวง (ณ ช้ัน ๓ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลดัหลวง) 

๖. วิธีด าเนินการ 

  ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

  ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา

พัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  

๖.๔ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 

๖.๕ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๓๖ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ ฝา่ยบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลดัหลวง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารของเทศบาลเมืองลัดหลวง ณ ช้ัน ๓ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ

และอื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมืองลัดหลวง  

ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

  ๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

  ๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย 

๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ับบรกิารสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพรต่่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลเมอืงลัดหลวง 

๖. วธิีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

- แผนการด าเนินงาน 

- แผนอัตราก าลัง 

- แผนการจัดหาพัสด ุ

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

- สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้าง 

- ข้อมูลรายรบัและรายจา่ย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



๓๘ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ ฝา่ยบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลดัหลวง 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการ

รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ

ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ      

เพื่อส่งเสริมบาทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข็มแข็งเพื่อให้มีระบบ และ

กลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ  

รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลังผ่านทางเว็บไซต์ของ

เทศบาลเมืองลัดหลวง  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักการคลัง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 

ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



๔๐ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลดัหลวง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และ ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด

ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่าน

ทางช่องทางทีห่ลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

เมืองลัดหลวง ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลทางวารสารของเทศบาล เสียงตามสาย ทั้งนี้ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมือง    

ลัดหลวงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 

๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ับบรกิารสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรือ่งร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลเมอืงลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลเมอืงลัดหลวง 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามชุมชน 

- ประกาศเสียงตามสาย/รถกระจายเสียง/ประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ไปเป็น

พิธีกร 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าป ี

- วารสารของเทศบาล 

- ประกาศผ่านเว็บไซต ์

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ ฝา่ยบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลดัหลวง 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 



๔๑ 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดท าแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕๓  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่

ต้องท าในเขตเทศบาล  (๑)  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๕๐  (๙)  หน้าท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล  

และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 

๑๖ ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   

 ปัจจุบนัปัญหาต่างๆ ในสังคมเมืองมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นสาเหตุของปัญหามีความเชื่อมโยงกันจนไม่สามารถระบุ

ได้ชัดเจนว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง 

รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น  ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒        

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ - ๑๑  และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความ

เหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

 เทศบาลเมืองลัดหลวงได้ด าเนินการจัดระบบปกครองดูแลพื้นที่ชุมชน  โดยแบ่งเขตชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนา         

ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน  ๔๒ ชุมชน  ซึ่งในแต่ละพื้นท่ีก็มีสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนแตกต่างกัน 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนชุมชน เพราะเป็นกิจกรรมส าคัญสามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆ  ในชุมชน  สังคมได้ในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง  และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของ

ประชาชน  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนโดยค านึงถึง  

ศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นซึ่งจัดกิจกรรมที่ชุมชนไม่สามารถท าเองได้ก็

สามารถขอรับการสนับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเข้าเป็นแผนของเทศบาลฯ 

 ๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ประชาชน 

 ๒. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเอง 

 ๓. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการของประชาชน 

๔. เป้าหมาย  

 ประชุมและประชาคมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่ชุมชนย่อย ๔๒ ชุมชนๆละ ประมาณ  ๕๐  คน  

เพื่อร่วมก าหนดแผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน 

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 ๒.  ติดต่อประสานงานกับชุมชน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประชาคม 

 ๓.  จัดตั้งคณะท างานในการควบคุมเวทีประชาคมและประชุมวางแผนทีมงานก่อนลงพ้ืนท่ี 

 ๔.  ติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากอ าเภอหรือจังหวัด 

           ๕.  จัดท าแผนการประชุมและประชาคม โดยแบ่งกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น และช่วยกันวิเคราะห์

แลกเปลี่ยนกันในระหว่างการท าประชาคมแผนชุมชน 

          ๖.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปทราบเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน 

 ๗.  ลงพื้นที่ชุมชนทุกชุมชน หรือเป็นรายต าบล เพื่อด าเนินการประชาคมจัดท าแผนชุมชน 



๔๒ 

 ๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๙. น าแผนชุมชนที่ผ่านการประชาคมแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าเข้าแผนพัฒนาเทศบาล 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ   

          ตุลาคม  ๒๕๖๑  -  มกราคม  ๒๕๖๒ 

๗.  สถานที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวงหรือสถานท่ีที่เหมาะสม 

๘.  งบประมาณ 

 จ่ายงบจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย   

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษะหมวดรายจ่ายหมวดอื่นๆ เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท (-ห้าหมื่น

บาทถ้วน-)  ส าหรับจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามโครงการ   

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองลัดหลวง  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 

 ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาการจัดท าแผนชุมชนของตนเอง 

 ๓. ได้แผนงานโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๑๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) 

 ๑.  การด าเนินงานตามโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมประชาคมการจัดท าแผนชุมชน ร้อยละ ๘๐ 

 ๒.  ผู้เข้าร่วมประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน  และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ

 ประชาชนร้อยละ ๘๐ 

 ๓.  ผู้เข้าร่วมประชาคมการจัดท าแผนได้รู้จักกระบวนการเรียนรู้ ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ประชาชน        

 ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท า

ในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลฯ อีกท้ังตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 ทั้งนี้การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น

หรือไม่นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 

ความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อน าปัญหาต่างๆ และความต้องการของชุมชนส่วนรวม มาด าเนินการบรรจุเป็น

แผนพัฒนา เพื่อเทศบาลฯจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณลงไปในท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๒ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓.๓ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓.๔ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมือง

 ลัดหลวง เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้ครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดสรรเงิน

 งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.  เป้าหมาย 

 -  ผู้เข้าร่วมการประชุมช้ีแจง ฯ และอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๖๒     

-  ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง และหรือกรรมการชุมชนท่ีประชาชนเลือกตั้ง  

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง , ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาและหรือประชาคม   

 ท้องถิ่น ตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (สัดส่วนระดับเมือง) จ านวนประมาณ 

 ๑,๐๐๓ คน หรือ จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาและหรือประชาคมท้องถิ่น ในสัดส่วนร้อยละ ๒๐ 

 (๒๐๑ คน) ถึง ร้อยละ ๖๐ (๖๐๒ คน) ตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

 (สัดส่วนระดับเมือง) แล้วแต่กรณี 

๕.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

 เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง เดือนกนัยายน  ๒๕๖๒  

๖.  วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบแนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น  

 ๖.๒ จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานฯ , จัดเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ตามแบบสอบถามฯ 

       รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

 ๖.๓ การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

       จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

       แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น 

       การจัดประชุม, การจัดประชุมช้ีแจงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  , การจัด                                 



๔๔ 

       ประชาคมเก็บรวบรวมข้อมูล , การด าเนินการและประมวลผลเป็นแผนพัฒนา , การจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ

       การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ,  การจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ,     

       การจัดประชุมประชาชนในชุมชนต่างๆ , การจัดท าประชาคมเมือง ฯลฯ    

 ๖.๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค จากข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง           

       เพื่อตรวจสอบ และจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯต่อไป 

๗.  งบประมาณ 

 จากกองวิชาการและแผนงาน  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณตั้ง

ไว้ จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  ดังนี้ 

 -  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่       จ านวนประมาณ ๓๖,๐๐๐   บาท 

 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ    จ านวนประมาณ ๑๔,๐๐๐   บาท  

 ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกนัได ้

๘.  ผู้รับผิดชอบ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ สามารถทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชน 

 ๙.๒ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

 ๙.๓ ได้ข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 ๙.๔ ประชาชนมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

 ๙.๕ การจัดท าแผนพัฒนาฯ สามารถครอบคลุมต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ และเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผล    

       ตามวิสัยทัศน์ในอนาคต 

 ๙.๖ สามารถด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน                              

       ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) 

๑๐.๑ ร้อยละของโครงการที่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๐.๒ ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชน

ในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็น

ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา

และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 ๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 

 ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

ร้องเรียน ดังนี ้

 ๖.๑ ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๔๖๔ – ๔๓๓๗ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 

 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 ๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 



๔๖ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี

การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็ว 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

 ๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 

 ๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม

ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และแจ้งผู้ร้องโดยเร็ว 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๙. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชน

อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่

เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง

ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 ๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 

 ๓.๓ เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

๔. เป้าหมาย 

 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 ๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 ๕.๔ ด าเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 

 ๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟสบุ๊ค 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 ๙.๓ ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน  

  



๔๘ 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดใหม้ีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองลัดหลวงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท า

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองลัดหลวงโดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองลัดหลวงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวงและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองลัดหลวงให้สอดคล้องกับประเด็น

หลักการพัฒนาที่ประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวงก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ

สุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลดัหลวง จ านวน ๑๕ คน 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิน่ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวงจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปีตามที่

ระเบียบฯ ก าหนดและเทศบาลจะต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวงแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน ๔๕ วัน เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ ที่ก าหนด 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

 



๔๙ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  เทศบาลเมืองลัดหลวงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวงเพื่อเป็นองค์กรในการ

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวงและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองลัดหลวงเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนา

ในการพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวงความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ด้วยความถูกต้อง 

โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้

หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาล เมืองลัดหลวงจึงได้มีการจัดท าและ

รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ 

ก าหนด 

๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตาม

ก าหนด 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๖. วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ 

ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 

๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการ 

ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน  

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 



๕๑ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

  ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่

สามารถด าเนินการได้ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 

วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้าง

ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน 

ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

มีการท างาน มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่พบ

ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน   

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 ๒. การใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

 ๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๔. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของเทศบาล

ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง  อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีด าเนินการ 

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน          

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผย

เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการ

ด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศส าเนารายงาน

ดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกเดือน      

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักการคลัง  เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

 



๕๓ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 ๓. มีการเสรมิสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจเฝ้าระวังและแจ้งข่าว 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ

องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเอง (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ดังนั้น เทศบาลเมืองลัดหลวงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีบทบาทและภารกิจ ในการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีใน

เขตเทศบาลฯ ให้ได้รับการบริการที่ดี ดังนั้น เทศบาลฯได้มีนโยบายก าหนดแนวทางการด าเนินการบริการประชาชนใน

หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการดูแลการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และคนในชุมชน ประกอบกับสถานการณ์

ปลอดภัยการด ารงชีวิต ซึ่งภัยอันตรายสามารถพบเจอได้ตลอดเวลา ภัยอันตรายจากโจรผู้ร้าย การจี้ชิงทรัพย์ การคุกคาม    

ทางเพศ อัคคีภัย การแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นต้น 

 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดูแลความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงได้จัดท าโครงการ “ชุมชนปลอดภัยร่วมใจเฝ้าระวังและแจ้งข่าว” เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม

โครงการจากตัวแทนประชาชนจิตอาสา  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มทักษะด้านความ

มั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู้สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในพื้นที่เขตเทศบาล 

ได้อย่างฉับไว และสามารถเป็นผู้แจ้งข่าวความเดือดร้อนของประชาชน ปฏิบัติงานทางด้านข่าวกรองระดับพื้นที่น าสู่การแก้ไข

ปัญหาท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อเป็นการใหค้วามรู้และเพิ่มทักษะด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 

 ๒. เพื่อให้เป็นผู้แจ้งข่าวความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล 

 ๓. เพื่อให้เป็นผูเ้ฝ้าระวังสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ ในพื้นที่เทศบาลได้อย่างทันท่วงที 

 ๔. เพื่อเพ่ิมผู้สอดส่องดูแลด้านผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 

 ประชาชนจิตอาสา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ ๑๐๐ คน 

๕. วิธีด าเนินการ 

 เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถจากสถานีต ารวจภูธรพระประแดง มาบรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิค 

วิธีการแจ้งข่าว การสังเกตการณ์ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล                                  

๖. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 ณ ห้องประชุม ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง  

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

  เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๒  

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ส านักปลัดเทศบาล 



๕๕ 

๙. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังน้ี 

๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน ๒ คน ๆละ ๔ ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 

 ๒. ค่าเหมาจ่ายท าอาหารกลางวัน จ านวน ๑ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท จ านวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าเหมาจ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๒ มื้อ มื้อละ ๒๐ บาทจ านวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๔,๐๐๐  บาท 

๔. ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐   บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๔,๒๐๐ บาท  

๑๐. ผลคาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ สามารถปฏิบัติงานแจ้งข่าว ท่ีเป็นประโยชน์ทางด้านความสงบเรียบร้อยในเขต

พื้นที่เทศบาล 

๒. สามารถวางเครือข่ายแจ้งข่าว อาชญากรรม การเคลื่อนไหวสิ่งผิดปกติ ในเขตพื้นท่ีได้อย่างทันเหตุการณ์ 

๓. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯและเทศบาลเมืองลัดหลวง สร้างจิตส านึกในด้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑๑. ตัวชี้วัด(KPI) 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ๑๐๐ %  

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๖๐ %  

๓. สามารถวางเครือข่ายแจ้งข่าว เป้าหมาย ๑๐๐ % 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ท าหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องและการแจ้งข่าวจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในกรณีเร่งด่วนและสรุปการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชนและหรือประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕๓  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่

ต้องท าในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  

และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  

๑๖  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ          

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

 เทศบาลเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเป็นหน่วยงานที่

ให้บริการและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้องเสมอภาคและทันเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  

สังคม  คุณธรรม  จริยธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเนื่องจากบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้อง

ปรับเปลี่ยนจากบทบาทผู้ปกครอง  มาเป็นผู้ให้การบริการ  การด าเนินงานต่างๆ จะต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ  

ขั้นตอน 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง  จึงจัดระบบการเรียนรู้ของคณะกรรมการชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยผ่าน

การท ากิจกรรมเช่ือมโยงคน  ความรู้  ทรัพยากรของชุมชน  วัฒนธรรม  หรือ  วิถีชีวิตของชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ใหม่        

เพื่อปรับบทบาทให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล คณะกรรมการ

ชุมชน และประชาชน เพื่อก้าวสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในการด าเนินงานของเทศบาลฯในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน 

 ๒.  เพื่อให้ผู้บริหารของเทศบาลฯ ได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ  ของชุมชนและน าไปแก้ไข ช่วยเหลือ พัฒนาท้องถิ่นให้

ตรงเป้าหมาย รวดเร็วข้ึน 

 ๓.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างประชาชนในชุมชนกับผู้บริหารเทศบาลฯ   

๔. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลฯ  ออกเยี่ยมและ/หรือประชุมคณะกรรมการชุมชน ประชาชนทุก

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหา จ านวน  ๔๒  ชุมชน 

๕.  วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  จัดท าแผนการประชุม  และ/หรือออกเยี่ยมชุมชน 

๓. จัดเตรียมข้อมูลและปัญหาของชุมชนด้านต่างๆ ให้ผู้บริหาร 

๔. จัดให้มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในด้านต่างๆที่คณะกรรมการชุมชนสามารถน าไปใช้ในชุมชนได้ 

๕. ติดต่อประสานงานกับชุมชนที่ออกเยี่ยม 

๖. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  -  มกราคม  ๒๕๖๒  

๗.  สถานที่ด าเนินการ 

 ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง หรือส านักงานเทศบาลเมืองลดัหลวง 

 



๕๗ 

๘.  งบประมาณ 

 จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตงิานท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐.- บาท  (สามหมื่นห้าพัน

บาทถ้วน-)  โดยจ่ายเป็น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ที่จ าเป็นตามโครงการ     

หมายเหตุ      ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองลัดหลวง 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลฯ 

 ๒.  ผู้บริหารของเทศบาลฯ  ทราบถึงปัญหาด้านต่าง ๆ ของชุมชนและสามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายถูกต้องรวดเร็ว

 ๓. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชนกับผู้บริหารเทศบาลฯ  

๑๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) 

 ๑.  การด าเนินการตามโครงการฯ  มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  ๘๐ 

 ๒.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ  ๘๐ 

 ๓.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีความพึงพอใจในกิจกรรมตามโครงการฯ  ร้อยละ  ๘๐ 

 

 


