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บทน ำ 
 
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือกับการทุจริตหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่องความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฎิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑. การทุจริตด้านการงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน

ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็น

ประเด็นได้ดังนี้ 
๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามกับการป้องกันทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีในการด าเนินการของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน



๒ 

 

แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 

๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ราชการมีพฤติกรรมทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่า เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีหน้าที่ต าแหน่งการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
๒.หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่ ว โลกที่จัดโดยองค์กรเ พ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International – TI) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ทั่วประเทศโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนนจากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านทุจริต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มจะลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัย
หนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมป์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ี
น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและอ านาจ คนไทย



๓ 

 

บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศั กดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐจะต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นได้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception        

Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560– 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจิงจัง 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมือง        
บางกรวย 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวยรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
Audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบางกรวย 



๔ 

 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลเมืองบางกรวย 

 
 
4. เป้ำหมำย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย 
รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดสุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) เทศบาลสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) เทศบาลมีแนวทางการบริหารราชการทีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต 
อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
           



๕ 

 

 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
 เทศบำลเมืองบำงกรวย 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    ปี ๒๕๖๐  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝา่ย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1.1.1 (1) โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อม 
1.1.1 (2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลเมืองบางกรวย 
๑.๑.๑ (๓)มาตรการเสรมิสร้าง
การปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในการต่อต้านการทุจริต 
ของหน่วยงาน 
1.1.1 (4) โครงการอบรม
และพัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
1.1.2 (1) กิจกรรมกล่าวค า
ปฏิญาณตนปลุกจิตส านึก
ต่อต้านทุจรติ 
1.1.2 (2) โครงการฝึกอบรม
มาตรการส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลเมือง
บางกรวย 
1.1.2 (๓) โครงการอบรม
ราชการไทยโปร่งใส ร่วมกัน
ต้านคอรัปชั่น  ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
1.1.3 (1) โครงการอบรมให้
ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

300,000 
 
 

50,000 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

250,000 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

1,000,000 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

1,000,000 

 

1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 

1.2.1 (1) โครงการจดัตั้งและ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
1.2.2 (1) โครงการ
นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก 

50,000 
 

20,000 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ 



๖ 

 

 1.2.2 (2) โครงการพัฒนา
รักษาความสะอาดในชุมชน 
(BCD ชุมชน) 
1.2.2 (3) โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.2.2 (4) โครงการคืนคลอง
สวยสู่ชุมชน 
1.2.2 (5) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการก าจัดขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม 
1.2.2 (6) โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 
1.2.2 (7) โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 
1.2.2 (8) โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
1.2.3 (1) โครงการฝึกอาชีพ
คนพิการ 
1.2.3 (2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรีพัฒนาเมือง
บางกรวย 
1.2.3 (3) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทการท าอาหาร 
 1.2.3 (4) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ ์
1.2.3 (5) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทงานบริการ 
1.2.3 (6) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทงานหัตถกรรม 
1.2.3 (7) โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทงานช่าง 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

1,000,000 
 

800,000 
 
 

50,000 
 
 

300,000 
 

2,500,000 
 

100,000 
 

1,500,000 
 

 
50,000 

 
90,000 

 
80,000 

 
90,000 

 
90,000 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

1.3.1 (๑) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
1.3.1 (2) โครงการหนูจะเป็น
เด็กด ี
1.3.1 (3) โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ
1.3.1 (4) โครงการนิทาน
ชวนคิด 
1.3.1 (5) โครงการนิทานเด็ก
ด ี
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

300,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 



๗ 

 

 
1.3.2 (1) โครงการภมูิใจหนู
ท าได ้
1.3.2 (2) โครงการปลูก
จิตส านึกเด็กปฐมวัยไม่ทุจริต 
1.3.3 (1) โครงการขยะ
มหัศจรรย ์
1.3.3 (2) โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
1.3.3 (3) โครงการเด็ก
ปฐมวัยมีจิตสาธารณะรักความ
สะอาด 
1.3.3 (4) โครงการท าความดี
ร่วมบุญจติอาสาพัฒนาวดั 
1.3.3 (5) โครงการแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
100,000 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน.....36......โครงการ   
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 
 

(1) ประกาศเทศบาลเมืองบาง
กรวย เรื่องประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ไม่ใช้งบประมาณ  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัตริาชการ 

2.2.2 (1) กิจกรรมควบคมุ
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2.2.2 (2) กิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
2.2.2 (3) โครงการป้องกัน
การทุจริตการปฏิบตัิหน้าที่
ของการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา
ราชการงานเทศกิจ 
2.2.2 (4) กิจกรรมการจัดท า
งบประมาณ 
2.2.2 (5) กิจกรรม การ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงาน ภายในกองวิชาการ 
๒.๒.๒ (6) กิจกรรมควบคมุ
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีของ
หน่วยงาน 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 



๘ 

 

 
๒.๒.๒ (7) กิจกรรมการ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/
อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน 
2.2.3 (1) มาตราการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
2.2.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์การก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
๒.๒.๓ (3) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
2.2.3 (4) โครงการจดับริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
2.2.3 (5) มาตรการป้องกัน
การทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
2.2.3 (6) กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน(การลด
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ) 
2.3.1 (2) มาตรการ
“ยกระดับคณุภาพบริการ
ประชาชน” 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 



๙ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรม“เชิดชู
เกียรติประชาชนผูม้ีจิตอาสา 

ไม่ใช้งบประมาณ  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ“จัดท า
ข้อตกลงในการปฏิบตัิ
ราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรม“ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบ
ควบคุมดูแล การปฏิบตัิ
ราชการกองของสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
2.5.3 (1) รับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์
ด ารงธรรม 
2.5.3 (2) ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรที่ปฏบิัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดย
มิชอบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 รวม จ านวน......21.....โครงการ   

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 (1) ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เพื่อความสะดวกส าหรับ
ประชาชน 
3.1.2 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เมืองบางกรวย” 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรบั
และตอบสนอง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 

3.2.1 (1) โครงการกระจกหก
ด้าน 
3.2.1 (2) งานช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 
๓.๒.๑ (๓) โครงการสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 
3.2.2 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุข 

60,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 



๑๐ 

 

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้                        
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๓.๒.๓ (๒) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) กิจกรรม ประชุม
ประชาคมเมือง ประจ าปี 
2560 
๓.๓.๓ (1)กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนกับงาน
ก่อสร้างภายในเขตเทศบาล 
3.3.3 (2) การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 
3.3.3. (3) การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
3.3.3 (4) กิจกรรม แต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบางกรวย 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 รวม จ านวน....13.......โครงการ   
4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

4.1.1 (๑) จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕60 
4.1.1 (๒) กิจกรรม “จัดท า
รายงานการควบคมุภายใน
4.1.2 (๑) กิจกรรม “ตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน” 
4.1.2 (๒) มาตรการ 
“ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน” 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรอื
การบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

  
 

 



๑๑ 

 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรม
หลักสตูรการเพิ่มประสิทธิภาพ
กฎหมายส าหรับผู้แทนท้องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

1,000,000 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบรูณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

   

 รวม จ านวน.....6......โครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 
 
 

มิติที่ ๑  
กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

1.1.1 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม  
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ด้วยจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม                      
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ                     
(พ.ศ. 2559 – 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอย          
ของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559 – 2560) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)               
ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ                
แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม 
และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้หลัก 
3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม                      
ของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดน าแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ในระดับ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการด าเนินการดังนี้ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 

2. ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย หรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

3. ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยก                   
ขยะมูลฝอย 

4. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
5. การอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้ รับการ

ก าจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพ่ือให้พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs มีความสามารถในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชน                              
พ้ืนที่เขตเทศบาลฯ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการคัดแยก                        

ส่วนที่ 3 



๑๔ 

 

ขยะมูลฝอย อาทิ มูลฝอยติดเชื้อ ขยะอันตราย เป็นต้น และมีทักษะในการป้องกันรักษาสุขภาพของตนเอง 
หลีกเลี่ยงปัญหาการเจ็บป่วยขณะปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” บรรลุวัตถุประสงค์
และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  เป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติตนในกรอบจริยธรรม เป็นผู้
จิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกกสิ่ง  เพื่อคุณประโยขน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ด้วยหลัด 3 Rs 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน พ้ืนที่เขตเทศบาลฯ เพ่ือ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันและรักษาสุขภาพของ
ตนเอง เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 

3.4 เพ่ือให้บุคลากรมีความส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
3.5 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต่านการทุจริตและประพฤติชอบให้แก่

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
1. จัดการอบรมแก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ครั้ง   

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตาม
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

2. บุคลากรมีความส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

3. บุคลากรจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต่านการทุจริตและประพฤติชอบ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 เขียนและเสนอโครงการเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติ 
6.2 ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนด าเนินงานโครงการ 
6.3 ติดต่อประสานงาน สถานที่ในการจัดการฝึกอบรมโครงการ 
6.4 จัดท าเอกสารในกิจกรรมของโครงการ 
6.5 ด าเนินการตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
6.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลของโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 



๑๕ 

 

 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พ.ศ. ๒๕60) ของเทศบาลเมืองบางกรวย        
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย            
หมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 3๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)     
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้ 

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร แบบบรรยาย (เดี่ยว) 
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าเช่าสถานที่และเครื่องเสียง 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ เช่น กระเป๋า สมุดโน้ต ปากกา เป็นต้น 
5. ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ในการจัดการขยะ

มูลฝอย ด้วยหลัด 3 Rs ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐ 
10.2 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน พ้ืนที่เขตเทศบาลฯ เพ่ือลด

ปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐ 
10.3 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเอง 

เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐ 
10.4 บุคลากรมีความส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
10.5 บุคลากรมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต่านการทุจริตและประพฤติชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖ 

 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

1.1.1 (2) โครงการจัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาล
เมืองบางกรวย” 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ เป็นการอ านวยความสะดวกแทนการก ากับควบคุม และการท างานร่วมกัน โดยเป็นการสร้างภาค
ราชการและข้าราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และมีสถานะสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการ
ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคราชการ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน 

 เทศบาลเมืองบางกรวย ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

๓. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้
มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

๔. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
 
๔. เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย จ านวน   

ไม่น้อยกว่า ๗๐ คน เข้าร่วมอบรมเรื่อง โครงการจัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลเมืองบางกรวย” 

 



๑๗ 

 

 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับ

ความรู้ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร    

ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  ๑. ผู้รับผิดชอบวางแผนงาน และจัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ด าเนินการจัดโครงการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย 

และการปฏิบัติจริงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
๕. ประเมินผลการอบรม และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน    
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๘. งบประมำณ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย) งบประมาณตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็น 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน  ๑  วัน   
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    จ านวน  ๑  วัน 
๓. ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน  ๑  วัน  
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
๖. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน 
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดการอบรม  

๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย 
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม 

๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิตได้ 



๑๘ 

 

๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑. ชื่อโครงกำร /กิจกรรม/มาตรการ    

1.1.1 (3) มาตรการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของข้าราชการในการต่อต้านการ  
ทุจริตของหน่วยงาน 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต  ซึ่ง
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญกรยิ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทและกลไกลส าคัญปฏิบัติงาน 
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และ
รับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประประโยชน์ส่วนตน  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการมีความโปร่งใสเป็นที่เชื่อถือไว้ใจขอประชาชน 
เทศบาลจึงมีมาตรการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน   
ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์  สุจริต  ไม่กระท าการ
อันใดเป็นการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ส่วนตน 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการให้มีความซื่อสัตย์  
สุจริตมุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 
 บุคลากรภายในกองช่าง  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ภายในกองช่าง   
 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาด้วยตนเอง  
  ๖.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ให้บุคลการในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ 
   
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖0 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองช่าง 
๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 



๑๙ 

 

  ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
  ๑๐.๒ บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์  
๑. ชื่อโครงกำร /กิจกรรม/มาตรการ    

1.1.1 (4) โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

นโยบาย Thailand 4.0 ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็น
รูปธรรมในหลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจส าคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพ่ือ
การติดต่อสื่อสาร และการสอดแทรกทักษะพัฒนาเด็กให้โตไปไม่โกง และการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการ
ศึกษา เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการตามความพร้อมและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับให้การศึกษาและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึง
เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพตลอดจนเพ่ือแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง และเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาระดับสูงขึ้นการจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้นั้น บุคคลที่มีบทบาทส าคัญอีกผู้หนึ่ง คือ ครู ซึ่งเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติ เพราะการศึกษา
นั้นเป็นเครื่องส าคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู้และปัญญา โดยมีครูเป็นผู้ใช้เครื่องมือหรือเป็นกลไกหลักใน
การจัดการศึกษา  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

เทศบาลเมืองบางกรวย จึงจัดโครงการอบรมและพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้แก่ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
และผู้เกี่ยวข้อง ให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นการเพิ่มความไว้วางใจ 
ความมั่นใจให้กับพ่อและแม่ ผู้ปกครองอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์   
3.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะให้กับครู ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก และ

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
3.2 เพ่ือให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่ตรงตามพัฒนาการของเด็ก  เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็กในระดับสูง
ขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ 
  3.๓ เพ่ือให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน   และน าไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป 

4.เป้ำหมำย/ผลผลิต  
เชิงปริมาณ 

  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนประมาณ  ๒๔  คน ประกอบด้วย ครู ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าโครงการฯ 
  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ได้รับความรู้ในการอบรมตามโครงการดังกล่าว  และมีความพึงพอใจใน 

 

 



๒๐ 

 

 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางกรวย  (ชั้น ๔)   

6.วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
๖.๒  ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
๖.๓  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
๖.๔  ติดต่อสถานที่ในการฝึกอบรม 
๖.๕  จัดฝึกอบรม 
๖.๖  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
๖.๗  สรุปผล – รายงานผลการด าเนินการ 

7.ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

8. งบประมำณกำรด ำเนินงำน 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท  (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบางกรวย   

10. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
๑0.๑ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัด 

การศึกษาระดับปฐมวัย 
๑0.2 ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรง 

ตามพัฒนาการของเด็ก  เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็กในระดับสูงขึ้นได้
อย่างมีคุณภาพ 

๑0.๓ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการ 
จัดการเรียนการสอน   และน าไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๑ 

 

 
 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
1.1.2 (1) กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนปลุกจิตส านึกต่อต้านทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เพ่ือให้บุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย มีการสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการน าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เห็นการ
ทุจริตเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อองค์กรและสังคม ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย มีการซึมซับ
รับรู้เป็นประจ าว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและร่วมกันต่อต้าน จึงได้จัดกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนปลุก
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือกระตุ้นและสร้างจิตส านึกค่านิยมต่อต้านการทุจริตตระหนักถึงความส าคัญของการ
น าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว 

3.2 เพ่ือให้ทุกคนเห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อองค์กรและสังคม 
 
๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 

เพ่ือสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ตระหนักถึงความส าคัญ ของการน าคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เห็นการทุจริตเป็นสิ่งที่น่า
รังเกียจต่อองค์กรและสังคม 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  อาคารส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าค ากล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต จ านวน 1 ฉบับ 
  6.2 ก่อนการประชุมสภาเทศบาล/ ประชุมหัวหน้าส่วน/ และการประชุมอ่ืนๆของเทศบาล 
ให้กล่าวค าปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ 2560 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 



๒๒ 

 

  งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต  
  - มีค ากล่าวปฏิญาณเพ่ือปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวยซึมซับต่อการปฏิญาณตน ท าให้มีความตั้ง

มั่นต่อต้านการทุจริตและเห็นการทุจริตเป็นสิ่งหน้ารังเกียจต่อองค์กร 
- ก่อนการประชุมสภาเทศบาล/ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หรือการประชุมอ่ืนๆ ของ

เทศบาลเมืองบางกรวย มีการกล่าวค าปฏิญาณตนเพื่อปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
1.1.2 (2)โครงการจัดอบรมหลักสูตร “มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรม” 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตในสังคมซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินนโยบายของรัฐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือน าไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาด
อ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส           
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการบัญญัติถึงการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจไว้เป็นเรื่องส าคัญ ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐทุกแห่งต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตนและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน
หน่วยงานประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพ่ือมุ่งเน้นให้การใช้อ านาจรัฐมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓/๑ ว่าด้วยเรื่องการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการให้
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
๖. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการสนองความต้องการ 
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้จัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองบางกรวยขึ้น โดย

มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ทั้งในส่วนความเป็นมา มาตรฐานทางจริยธรรม กลไกการบังคับใช้     
และขั้นตอนลงโทษ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับทราบและน ามายึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง มิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้ เสริมสร้าง
จริยธรรมในองค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

 



๒๔ 

 

 
และเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์มากขึ้น เ ทศบาล เ มื อ งบ า ง

กรวย จึงได้จัดท าโครงการ “มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง   
บางกรวย 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามท่ีระบุไว้ในประมวลจริยธรรม 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี ตามท่ีระบุไว้ในประมวลจริยธรรม 
๔. เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย จ านวน   

ไม่น้อยกว่า ๗๐ คน  

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับ

ความรู้ และมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามหลักของประมวลจริยธรรมที่จัดท าขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร    

ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  ๑. ผู้รับผิดชอบวางแผนงาน และจัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ด าเนินการจัดโครงการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย 

และการปฏิบัติจริงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
๕. ประเมินผลการอบรม และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน    

ปีงบประมาณ ๒๕๖0 

๘. งบประมำณ  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 



๒๕ 

 

 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร        
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
๓. ค่าอาหารกลางวัน       
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
๖. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน 
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดการอบรม  

๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ

ปฏิบัติงาน โดยยึดตามหลักของประมวลจริยธรรม 
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ

ท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

1.1.2 (3) โครงการอบรมราชการไทยโปร่งใส  ร่วมกันต้านคอรัปชั่น 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
  ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศไทย  เป็นปัญหาที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนาน  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงต่อสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมือง  และความมั่นคงของประเทศชาติ  รวมถึงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อมั่นต่อสายตา
ประชาคมโลก  ประกอบกับสภาพปัญหาดังกล่าวนับวันจะมีรูปแบบของการกระท าความผิดทุจริตคอรัปชั่นที่
หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่า
สูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  

ถึงแม้ว่ารัฐบาล  จะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ    
แม้กระนั้นปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ ดังนั้นกลไกที่จะช่วยให้การทุจริตคอรัปชั่นในวง
ราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และประชาชน  ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และส่วนราชการ  เช่น  การ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่อง  การปลุกจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก  
การร่วมกันสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร  ร่วมตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้
อ านาจ  ซึ่งส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์อันจะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนเพิ่มข้ึน  กอปรกับ
การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปในสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน  
วิธีการชะล้างความสกปรกคือ  การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงานและสร้างระบบถ่วงดุล
อ านาจในทุกระดับ รวมทั้งดึงความร่วมมือจากภาคประชาชนมามีส่วนช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐ  เป็นพลังทางสังคมภายใต้กรอบสิทธิของประชาชน  ในการควบคุมให้เจ้าหน้าที่รัฐมี
พฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ  และค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ     
  ดังนั้น  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในแนวทางการ
สร้างความตระหนักรู้  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย  กับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยยึดมั่นการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง  และเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ภายใต้กรอบของระเบียบกฎหมายโดยภาคประชาชน   
   เทศบาลเมืองบางกรวย  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย  แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน  ซึ่งนอกเหนือจากการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว  ยังจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  จึงจัด
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทาง
ในการร่วมกันป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น  สร้างความตระหนักรู้ ภายใต้แนวคิด “ราชการไทยโปร่งใส  ร่วมกัน
ต้านคอรัปชั่น” 
๓. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย  และประชาชน  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 



๒๗ 

 

 3.๒ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย  และประชาชน  ทราบถึงโทษและการ
ด าเนินการกับผู้กระท าผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักรู้  เพื่อป้องกันการกระท าความผิด 
 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ด้านปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  คน 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และ

สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  ๖.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
  ๖.๔ สรุปผลและประเมินผลโครงการ 
  ๖.๕ รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
  ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  วันพุธที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๐ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  กองวิชาการและแผนงาน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  ๘.๑  ค่าอาหาร 
  ๘.๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๘.๓  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
๘.๔  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ 
๘.๕  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
๘.๖  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 
๘.๗  ค่าซองใส่เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๘.๘  ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศ 

  หมายเหตุ  โดยให้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน 
 
 



๒๘ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   

๑๐.๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการร่วมกันป้องกันการ
ทุจริต คอรัปชั่น 

 
ตัวช้ีวัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือเครื่องใช้ 
- ผู้ เ ข้ า รั บการอบรมมี ค ว ามรู้
เพ่ิมข้ึน 

- การทดสอบ - แบบทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 

ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

1.1.3 (1) โครงการจัดอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อนและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน” 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
   ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว       
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตน
อยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสีย ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจ ที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์
จากทางราชการ  โดยมิชอบ ฯลฯ ทั้งนี้ หมายรวมถึง “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ Conflict of interest ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื ่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 เทศบาลเมืองบางกรวย ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ “ผลประโยชน์
ทับซ้อนและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความหมาย และสถานการณ์อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ

ค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 

 



๓๐ 
 

๔. เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย จ านวน   

ไม่น้อยกว่า ๗๐ คน  

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับ

ความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และสามารถน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร    

ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  ๑. ผู้รับผิดชอบวางแผนงาน และจัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ด าเนินการจัดโครงการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย 

และการปฏิบัติจริงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
๕. ประเมินผลการอบรม และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน    

ปีงบประมาณ ๒๕๖0  

๘. งบประมำณ  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร        
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
๓. ค่าอาหารกลางวัน       
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
๖. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน 
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดการอบรม  

๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย 
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๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์และความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากเรื่องของผลประโยชน์ 
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดของการ

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิตได้ 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ

ท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
1.2.1 (1) “โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน” 
2.  หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายตามแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530 – 
2534 ให้เทศบาล และสุขาภิบาลด าเนินการเลือกตั้งชุมชนย่อยให้เต็มเขตพ้ืนที่ และให้ประชาชนเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนของตนเอง 

  เทศบาลเมืองบางกรวย  ได้ด าเนินการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  ปัจจุบันประชาชน
ให้ความสนใจและตื่นตัวในการจัดตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งคณะกรรมการชุมชนคณะเดิมพ้นต าแหน่งอัน
เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือคณะกรรมการชุมชนลาออกทั้งคณะ  เทศบาลเมืองบางกรวย
พิจารณาจัดตั้งชุมชนเพ่ิมตามที่ประชาชนร้องขอ  และด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปตาม
ระเบียบเทศบาลเมืองบางกรวย  ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน  พ.ศ.๒๕55  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2556 เพ่ือให้การด าเนินงานในชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตัวแทนของ
ชุมชนเข้าไปประสานงานกับเทศบาล หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
  3.2  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชุมชน 
  3.3  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ คิด ท า ในการแก้ไขปัญหา และหรือ
พัฒนาสภาพชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในพ้ืนที่ของตนเอง 
  3.4  เพื่อปรับปรุงแนวเขตชุมชน แผนที่ชุมชน ให้ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล ฯ 
  3.5  เพื่อจัดตั้งชุมชนเพ่ิมเติม ตามท่ีเห็นสมควร และตามความเหมาะสม 
4.  เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  (เป้ำหมำย)  ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระ 
  (ผลผลิต)  ได้คณะกรรมการชุมชนที่เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ชุมชนที่หมดวาระภายในเขตเทศบาล ฯ 
6.  วิธีด ำเนินกำร 
  6.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2  ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
  6.3  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้ง 



๓๓ 

 

  6.4  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งชุมชน ให้ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญในการออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
  6.5  จัดเตรียมเอกสารการเลือกตั้ง 
  6.6  จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือด าเนินการเลือกตั้ง (กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ทีม) 
  6.7  ด าเนินการเลือกตั้ง (กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ทีม) 
  6.8  รายงานผลการเลือกตั้งให้ผู้บริหารเทศบาล ฯ ทราบ 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  2560 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  50,000.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  (ตัวช้ีวัด) เลือกตั้งครบทุกชุมชน การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบ ฯ ทุกขั้นตอน และมีผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (ผลลัพธ์) 10.1 ประชาชนได้คณะกรรมการชุมชนตรงตามความต้องการของชุมชน 
  10.2  ประชาชนเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย 
  10.3  ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ มีคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง ประกาศ
แต่งตั้งครบทุกชุมชน 
  10.4  ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ มีอาณาเขตชุมชนที่ชัดเจน 
  10.5  ชุมชนมีภาวะผู้น าที่ดี น าไปสู่ชุมชนน่าอยู่ 
  10.6  ชุมชนเกิดความเข้มแข้ง มีบทบาท และชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า 
  10.7  เทศบาล ฯ สามารถด าเนินการจัดตั้งชุมชนใหม่ได้ตามความเห็นที่เหมาะสมของ
ผู้บริหารเทศบาล ฯ 
  10.8  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาล ฯ และชุมชน สามารถติดต่อประสานงาน
ราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

1.2.2 (1) โครงการนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร  

   สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญและจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเป็นแหล่งก าเนิดแห่งปัจจัยสี่ซึ่ง
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ แต่ในอดีตที่ผ่านมาทั่วโลกมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการเร่งรัด
พัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ยังผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายลงอย่างมากและรวดเร็ว
จนขาดความสมดุล ก่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษทางอากาศ  

มลพิษทางน้ า ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาอุทกภัย และปัญหาความแห้งแล้ง เป็นต้น ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุหลักมาจากการกระท าของมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีขีดจ ากัด โดยขาดความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

   จากปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงดังกล่าว จึงได้มีการก าหนดวันสิ่งแวดล้อมโลก
(World Environment Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพ่ือให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและร่วมกัน
หาทางแก้ไขวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศก าลังเผชิญอยู่ ส าหรับประเทศไทยมีการรณรงค์และ  
ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรม การจัด
นิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก 
และร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบที่เกิด
จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน จึงจัดท าโครงการนิทรรศการ
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน าแนวคิดตามหลัก 3 R มาปรับใช้ด้วยการน าวัสดุรีไซเคิลมาตกแต่งสวนหย่อม
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เทศบาลเมืองบางกรวยต้องจัดเก็บและท าลาย ยังเป็นการประหยัดงบประมาณ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย รวมทั้งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3.4  
แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค ์

   3.1 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของ
เมือง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลด
ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก                                                     
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   3.2 เพ่ือลดปริมาณขยะที่เทศบาลเมืองบางกรวยต้องจัดเก็บและท าลาย อีกทั้งประหยัด
งบประมาณของเทศบาลเมืองบางกรวย ตลอดจนลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน ตามหลักการ 3 R  
มาปรับใช้ด้วยการน าวัสดุรีไซเคิลมาตกแต่งสวนหย่อม                                                              . 
   3.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกของประชาชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว  
ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน                                                    .  
   3.4 เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชน 
ลุ่มเจ้าพระยา                                                                                                         . 

4.. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

   เป้าหมายเชิงปริมาณ                                                                              . 
   จัดสวนหย่อม ที่ตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิล จ านวน 2 ต าบล ต าบลละ 1 ชุมชน ได้แก่                 .  
   1. ต าบลวัดชลอ ชุมชนวัดท่าบางสีทอง                                                           .  
  2. ต าบลบางกรวย ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา                                                              .  
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                                   . 
  1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม 
เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน                                                    . 
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งสามารถลดผลกระทบ
จากปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน                                                                                    .  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา                                                     . 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินโครงการ ตลอดจนพันธุ์กล้าไม้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินโครงการ                                                                                                       . 
  6.2 วางแผนการด าเนินโครงการ และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินโครงการ จ านวน 2 ต าบล ต าบลละ  
1 ชุมชน ได้แก่ ต าบลวัดชลอ ชุมชนวัดท่าบางสีทอง และต าบลบางกรวย ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา                     . 

6.3 ประสานสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา. 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการด าเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนในชุมชน      . 
  6.4 จัดท าโครงการและเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ                                             .  
  6.5 ประชุมมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                                               . 
  6.6 จัดหาพันธุ์กล้าไม้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ                             . 
  6.7 ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดสวนหย่อม ที่ตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิล บริเวณชุมชน . 
วัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา ตามแผนงานที่ก าหนด                                                       .   
  6.8 ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ                                               . 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

   ประจ าปีงบประมาณ 2560.            .            .            .            .                                                                                 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองบางกรวย                  กอง
สาธารณสุข-และสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                   
โครงการนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งไว้ 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้                              
  1. ค่าพันธุ์กล้าไม้ เช่น พืชสมุนไพร ดิน และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ        .  
  2. ค่าสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล                                     .  
  3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น                                                                             . 
  รายการที่ 1 – 3 สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม               

9. ผู้รับผิดชอบ 

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย                                        ..   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง 
และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา โดยจัดเป็นสวนหย่อม  
ที่ตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งปลูก 
พันธุ์ไม้ต่างๆ  

- พ้ืนที่บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง และ
ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา ได้รับการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ เป็นสวนหย่อม ที่ตกแต่งด้วย 
วัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ  

- การถ่ายภาพ 
ก่อนและหลังด าเนิน
โครงการ 

- ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน 
วัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยา  
ที่มีต่อสวนหย่อม  

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. มีพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยเพ่ิมขึ้น  เป็นผลให้มีแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากข้ึน                                                                                 .   
  2. บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง และชุมชนลุ่มเจ้าพระยาได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี    .
ความสวยงาม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน                                                        . 
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.2.2 (2) โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day of community) 

2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  เมืองน่าอยู่ ในแนวคิดขององค์การอนามัยโลก คือ กระบวนการที่ท าให้ประชาชนตระหนัก                   
ถึงความส าคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และพร้อมที่จะร่วมกันสรรค์สร้างสภาวะแวดล้อม           
ที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

  สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ดังนั้นการรักษา
สภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการจัดการบ้านเรือน                     
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (Reduce , Reuse , Recycle) การก าจัดน้ า
เสียและสิ่งปฏิกูล จะเป็นการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงน าโรค และท าลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ น า
โรคติดต่อต่างๆ มาสู่คน ท าให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพ
จากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกรวย ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ
ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย อันเป็นผลมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเอง ให้น่าอยู่ น่าอาศัย พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อรักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  3.2  เพื่อสร้างจิตส านึกรับผิดชอบด้านสุขภาพของตนเอง ครบครัว ชุมชน 
  3.3  เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่น าโดยสัตว์ และแมลงเป็นพาหะ 
  3.4  เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล 
  3.5  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามในชุมชน อันเป็นผลให้พ้ืนที่                
ของเทศบาลเป็นเมืองสะอาด เอ้ือต่อการอยู่อาศัย และการด ารงชีพที่ดีของประชาชน 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 

- เปิดโครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) ณ ชุมชนวัดท่าบางสีทอง 
ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 ครั้ง 

- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนพ้ืนที่เขตเทศบาล เดือนละ 1 ครั้ง 

  เชิงคุณภาพ 
- พ้ืนที่ในชุมชนที่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีความสะอาด มีภูมิทัศน์สวยงาม 

ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร    
                     ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ใน 49 ชุมชน พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

 

6.  วิธีกำรด ำเนินงำน 



๓๘ 

 

  6.1  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการฯ โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
  6.2  พัฒนารักษาความสะอาดชุมชน ด าเนินการตัดหญ้าริมทางสาธารณะ การก าจัด
ผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ า การจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นต้น 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                     ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Day งบประมาณ พ.ศ. 2560 

8.  งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมือง                     
บางกรวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย งบด าเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
พัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day of community) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย 

1๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  11.1  รักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  11.2  สร้างจิตส านึกรับผิดชอบด้านสุขภาพของตนเอง ครบครัว ชุมชน 
  11.3  ป้องกันโรคติดต่อที่น าโดยสัตว์ และแมลงเป็นพาหะ 
  11.4  สร้างความสามัคคีในชุมชน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล 
  11.5  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามในชุมชน อันเป็นผลให้พื้นที่ 

 
 
 

        
 

                                       . 
 

                 

 
   . 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.2.2 (3) โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวย  สมัยก่อนมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่ในปัจจุบันพื้นที่เทศบาล
เมืองบางกรวย มีการเพ่ิมขึ้นของประชากร จากการขยายตัวของชุมชนซึ่งติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  ย่อมมี
ความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆสูงขึ้น  ซึ่งสภานการณ์ปัจจุบัน
ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกท าลายจนเกินความสามารถที่จะฟ้ืนตัวได้  จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางกรวย  เกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว  ขณะเดียวกันผลจากการ
บริโภคของประชาชน ก็ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ  ตามมามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าเน่าเสีย  
ปัญหาขยะมูลฝอยอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย 

ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาน้ าเน่าเสีย เป็นปัญหาที่ส าคัญที่สมควรเร่งด าเนินการ เพราะมี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่
เหมาะสมอาจส่งผลกระทบในระยะยาว ทั้งปัญหาสุขภาพของประชาชนและปัญหาสภาวะโลกร้อน ดังนั้นการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและการดูแลรักษาแหล่งน้ าจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

ด้วยเหตุนี้  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์แก่
ประชาชนในพ้ืนที่  จึงได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ( ทสม.) ในชุมชน และได้เป็น
เครือข่าย ในการร่วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี โดย
ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบางกรวย ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ให้เป็นพ้ืนที่น่าอยู่ น่าอาศัย เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ถ้วนหน้าตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางกรวยต่อไป  
 

๓.วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่เขตเทศบาล   

เมืองบางกรวย 
๒.เพ่ือเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ   

จังหวัดนนทบุรี 
๓.เพ่ือให้อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
๔.เพ่ือสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
๕.เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ในการร่วมกันจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์แหล่งน้ า 
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน( ทสม.) และประชาชนที่มีจิต

อาสาร่วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑๐๐ คน 



๔๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
๑.อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรม

โครงการฯ มาปรับใช้ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน) เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนเพ่ือก าจัด
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยลดลง ร้อยละ ๑๐ 

๒.อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ร่วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในเขตเทศบาลเมือง     
บางกรวย จ านวน ๑๖ คลอง คิดเป็นร้อยละ ๓๕ (จากจ านวนคู - คลองทั้งหมด ๔๖ แห่ง ) 
 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
๑. จัดท าโครงการ และเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
๒. รวบรวมข้อมูล  วางแผนการด าเนินโครงการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินโครงการ 
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเทศบาลเมืองบางกรวย 
๕. ท าหนังสือเชิญเข้าอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ 
๖. ด าเนินกิจกรรมจัดการอบรมโครงการ ตามแผนงานที่ก าหนด 
๗. ประเมินผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
จัดการอบรมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 

 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองบางกรวย                   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานเคหะและชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบด าเนินงาน      
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                  
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท ( หนี่งแสนบาทถ้วน ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ดังนี้ 

๑. ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการฯ 
๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
๓. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการฝึกอบรมโครงการ 
๕. อ่ืนๆ 

กำรติดตำมประเมินผล 
ล าดับ

ที ่
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือเครื่องใช้ 

๑ 
 
 
 

อาสาสมัครที่เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจปัญหาขยะมูลฝอย
และน้ าเสีย 

แบบทดสอบ แบบทดสอบ 



๔๑ 

 

 
๒ ปริมาณขยะมูลฝอยในเทศบาลเมือง

บางกรวยมีจ านวนลดลงร้อยละ๑๐ 
การค านวณเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละ
เดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

การชั่งน้ าหนักปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เก็บขนไปก าจัด 

๓ แหล่งน้ าในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวยจ านวน ๑๖  คลอง คิดเป็นร้อย
ละ ๓๕มีคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ า อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ า
อย่างง่าย 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่เขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

๒. เป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดนนทบุรี 

๓. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรู้   ความเข้าใจในปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 

๔. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีความตระหนักถึงผลกระทบ จากปัญหาขยะมูลฝอยและน้ า
เสีย 

๕. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ในการร่วมกันจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์แหล่งน้ า     

 
 
 
 
 
                                                                   
   
 
 
 

 
 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.2 (4) โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ปัญหามลพิษทางน้ าและแหล่งน้ า คู คลอง เน่าเสีย เสื่อมโทรมนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวัน 
ดังนั้นการแก้ปัญหาแหล่งน้ าเน่าเสียเสื่อมโทรม จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วนที่มีการใช้น้ าดี                
และปล่อยน้ าเสียที่จะต้องมีจิตส านึก มีความตระหนักรู้ และมีความรู้อย่างพอเพียง ในการใช้น้ าและการบ าบัด           
น้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้  ให้ข้อมูล                            
ให้แนวทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสมและพอเพียงแก่ประชาชน ชุมชน สถานประกอบการต่างๆ ที่มีส่วน                   
ปล่อยน้ าเสียสู่แหล่งน้ าสาธารณะ อันจะช่วยให้การฟ้ืนฟู เยียวยา และป้องกันปัญหาแหล่งน้ าเน่าเสียเสื่อม
โทรม ได้ผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 

เทศบาลเมืองบางกรวย โดยลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เฉลี่ย 5.0 
ตารางเมตรต่อคน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางน้ า พบว่า แหล่งน้ า คู คลอง ส่วนใหญ่มีปัญหาน้ า
เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งจากรายงาน โครงการส ารวจ ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน้ าเสียและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2559 พบว่า พ้ืนที่เทศบาลเมืองบาง
กรวยมีคลองสายหลัก จ านวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวย และมีคลองสายย่อย 
รวม 37 คลอง กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ มีข้อมูลคุณภาพน้ า ที่มีค่า บีโอดี > 20 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวน 8 คลอง 
ได้แก่ คลองไฟไหม้ , คลองวัดโบสถ์ , คลองผู้ใหญ่ส าอางค์ , คลองวัดจันทร์ , คลองวัดโพธิ์เผือก , คลองบาง
ละมุด , คลองหลัง ม.สินธรา และคลองโขน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ าอย่าง
เร่งด่วน หากไม่รีบด าเนินการฟื้นฟูอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว จะท าให้น้ าในคลองเน่าเสียเพิ่มขึ้น                   จน
เกิดความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนริมคลอง ผู้สัญจร การท่องเที่ยว ต่อภาพลักษณ์จังหวัด        
และส่งผลกระทบต่อแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมากข้ึนเรื่อยๆ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล            
ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ าในพ้ืนที่ เขตเทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดท าโครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน                          
เป็นการบ าบัดน้ าเสียในคลอง ด้วยการฉีดพ่นสารบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและมีผลรับรอง
ประสิทธิผลในการบ าบัดคลองมาก่อนแล้ว ลงในคลองอย่างต่อเนื่อง จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา           
น้ าเสียในคลองได้ อีกทั้งการสร้างกระบวนการปลูกจิตส านึกแก่เยาวชน ชุมชน อย่างครบวงจร ร่วมกับการ
สร้างต้นแบบการบ าบัดน้ าเสียต้นทางที่เหมาะสม พอเพียง ก่อนปล่อยลงสู่คลอง จะเป็นวิธีการที่สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าเน่าเสียในคลองได้อย่างยั่งยืน 

๓.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อบ าบัดน้ าในคลองท่ีเน่าเสีย ให้มีคุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีค่าBOD < 20 
มิลลิกรัม/ลิตร 

2. เพ่ือลดปัญหามลพิษทางกลิ่น ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัย            
อยู่ในชุมชนริมคลอง 

3. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่ก่อให้เกิดโรค และความร าคาญในพ้ืนที่ชุมชน 
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4. เพ่ือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความตระหนัก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน        
และประชาชนในการร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ าในคู คลองเน่าเสีย โดยเลือกใช้เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ ที่มีต้นทุน
ต่ า มีวิธีการใช้ง่าย ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ คืนคลองสวยสู่ชุมชน จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบ าบัดน้ าเสียในคู คลอง     จ านวน 100 คน  

- บ าบัดน้ าเน่าเสียในคลองเป้าหมาย จ านวน 3 คลอง เพ่ือสร้างต้นแบบการบ าบัดน้ าเสียต้น
ทางท่ีเหมาะสม ดังนี้  

1. คลองวัดโบสถ์ 
2. คลองไฟไหม้ 
3. คลองผู้ใหญ่ส าอางค์ 
เชิงคุณภาพ 
- ลักษณะทางกายภาพของน้ าในคลอง มีสภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นผลชัดเจน ได้แก่ กลิ่นเหม็น

ลดลง สภาพสีน้ าเปลี่ยนแปลงดีขึ้น BOD < 20 มิลลิกรัม/ลิตรและกากตะกอนที่ลอยบนผิวน้ าลดลงมากกว่า
ร้อยละ 60 

- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ าใน
คลอง ภายหลังได้รับการบ าบัดน้ าเสีย มากกว่าร้อยละ 60 

- เป็นโครงการที่มีประสิทธิผล สามารถขยายผลโครงการ ไปสู่การบ าบัดน้ าเสียในคลองอ่ืนๆ 
ได้ มากกว่าร้อยละ 60 
๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
                     คลองในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวย  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

๖.วิธีกำรด ำเนินงำน 
การด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียในคลอง 

1. ศึกษา และส ารวจพื้นที่ด าเนินโครงการ 

2. น าเสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 

3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องส าหรับใช้ในโครงการ 

4. จัดเตรียมรถบรรทุกน้ า ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ส าหรับผสมสารนาโนชีวภาพ เพ่ือฉีด
พ่นในคลองเป้าหมาย ส าหรับช่วง 2 สัปดาห์แรก 

5. ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเติมสารบ าบัดน้ าเสีย ลงในคลองเป้าหมาย  จ านวน 3 
คลอง ดังนี้ 
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5.1 คลองวัดโบสถ์ (ระยะทาง 650 เมตร) 

- ช่วงที่ 1 ระยะทาง 70 เมตร การบ าบัดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ (ถังพลาสติก ขนาด 
500 ลิตร จ านวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพ สู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพ้ืนที่ติดตั้งถังเพ่ือความ
แข็งแรง) โดยปล่อยหยด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

- ช่วงที่ 2 ระยะทาง 300 เมตร การบ าบัดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ จ านวน 1 จุด   
(ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จ านวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพสู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพ้ืนที่
ติดตั้งถังเพ่ือความแข็งแรง) โดยปล่อยหยดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

- ช่วงที่ 3 ระยะทาง 280 เมตร การบ าบัดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ จ านวน 1 จุด   
(ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร จ านวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพสู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพ้ื นที่
ติดตั้งถังเพ่ือความแข็งแรง) โดยปล่อยหยดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

5.2 คลองไฟไหม้ (ระยะทาง 140 เมตร) 

- การบ าบัดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ จ านวน 1 จุด (ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพสู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพ้ืนที่ติดตั้งถังเพ่ือความแข็งแรง  )      
โดยปล่อยหยดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

5.3  คลองผู้ใหญ่ส าอางค์ (ระยะทาง 230 เมตร) 

- ช่วงที่ 1 ระยะทาง 100 เมตร การบ าบัดด้วยการติดตั้งถังหยดจุลินทรีย์ จ านวน 1 จุด   
(ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จ านวน 1 ถัง พร้อมท่อปล่อยสารนาโนชีวภาพสู่คลอง ซึ่งจะมีการปรับพ้ืนที่
ติดตั้งถังเพ่ือความแข็งแรง) โดยปล่อยหยดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

- ช่วงที่ 2 ระยะทาง 130 เมตร การบ าบัดด้วยการฉีดพ่น หรือเทจุลินทรีย์ สัปดาห์ละ2 ครั้ง 
ร่วมกับการเทน้ าหมักโดยชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 

6. จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ คืนคลองสวยสู่ชุมชน จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบ าบัดน้ าเสียในคู คลอง 

7. ตรวจสอบติดตาม คุณภาพน้ าในคลอง ด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยตรวจคุณภาพน้ าในค่าพารามิเตอร์ ตามมาตรฐานน้ า ผิวดิน ได้แก่ ค่าออกซิเจน
ละลายน้ า (DO) , ค่าความเป็นกรดด่าง (PH) , ของแข็งละลายน้ า (TDS) , ซัลไฟต์ (Sulfide) , ปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สาร (BOD) , แอมโมเนีย (NH3¯) , ไนเตรท (NO3¯) , 
Fecal Coliform Bacteria , Total Coliform Bacter 

8. ด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ (เอกสารแนบท้าย) และมีการติดตามผล           การ
ด าเนินโครงการ โดยช่วง 1 - 2 เดือนแรกติดตามทุก 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นติดตามผลทุก 2 - 3 สัปดาห์ 
ตลอดการด าเนินโครงการ ดังนี้  

ทางกายภาพ เช่น สี , กลิ่น , ความขุ่น-ใส เป็นต้น โดยการตรวจวัดภาคสนาม บันทึกภาพ 
และการเก็บแบบสอบถาม 
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9. ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 3 เดือน/ครั้ง ทั้ง 3 คลองๆ ละ 1 เล่ม 

10. ท าแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ ทั้ง 3 คลอง เป้าหมาย   
โดยจะมีการท าแบบประเมินทั้งก่อนด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการ 

11. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแผนด าเนินโครงการ 

12. สรุปผลและน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินงานในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ออกบูทรณรงค์การจัดการขยะ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง (ตลาด 2 ครั้ง , ชุมชน 1 ครั้ง ,   

โรงเรียนใกล้เคียงพ้ืนที่คลองเป้าหมาย 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง) 
3. การมีส่วนร่วมโดยนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงพ้ืนที่คลองเป้าหมาย โดยการสอน            

ท าน้ าหมักจุลินทรีย์ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ในการบ าบัด น้ าเสียในคลอง 

๗. ระยะเวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร 
- ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนกันยายน (พ.ศ. 256๑-๒๕๖๔) 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ คืนคลองสวยสู่ชุมชน ณ คลองวัดโบสถ์ (ตลาดนัดหลังการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)   
- สถานที่ด าเนินการบ าบัดน้ าเสีย คลองเป้าหมาย จ านวน 3 คลอง ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง

บางกรวย ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้   
1. คลองวัดโบสถ์ 
ระยะทาง 650 เมตร ช่วงที่ 1 ประมาณ  70 เมตร 

ช่วงที่ 2 ประมาณ 300 เมตร 
ช่วงที่ 3 ประมาณ 280 เมตร 

2. คลองไฟไหม้ 
ระยะทาง 140 เมตร 
3. คลองผู้ใหญ่ส าอาง 
ระยะทาง 230 เมตร ช่วงที่ 1 ประมาณ 100 เมตร 
   ช่วงที่ 2 ประมาณ 130 เมตร 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  โดยเบิกจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. 256๑ –๒๕๖๔) เทศบาล            
เมืองบางกรวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย              
หมวดอ่ืนๆ โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)                                                                                                   
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กำรติดตำมประเมินผล 
 
ตัวช้ีวัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
๑. ก่อนด ำเนินโครงกำร 

1.  คุณภาพน้ าในคลองเป้าหมาย
โดยลักษณะทางกายภาพ ในการ
ตรวจน้ าภาคสนาม  
2.ความพึงพอใจของประชาชนที่
อาศัยอยู่ริมคลองเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
-ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของ
น้ าในคลองเป้าหมายภาคสนาม  
(สี กลิ่น ความขุ่น - ใส) 
- ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 
-ชุดตรวจน้ าภาคสนาม 
- แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม            
พึงพอใจ 
 
 
 
 

๒. ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
1.  คุณภาพน้ าในคลองเป้าหมาย
โดยลักษณะทางกายภาพ ในการ
ตรวจน้ าภาคสนาม  
2.ความพึงพอใจของประชาชนที่
อาศัยอยู่ริมคลองเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
-ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของ
น้ าในคลองเป้าหมายภาคสนาม  
(สี กลิ่น ความขุ่น - ใส) 
- ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 
-ชุดตรวจน้ าภาคสนาม 
- แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม             
พึงพอใจ 

๓. หลังด ำเนินโครงกำร 
1.  คุณภาพน้ าในคลองเป้าหมาย
โดยลักษณะทางกายภาพ และผล
จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ท า ง
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  
2.ความพึงพอใจของประชาชนที่
อาศัยอยู่ริมคลองเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
-ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของ
น้ าในคลองเป้าหมายภาคสนาม  
(สี กลิ่น ความขุ่น - ใส) 
-เก็บตัวอย่างน้ า คลองเป้าหมายที่
บ าบัดน้ าเสียส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 
- ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 
-ชุดตรวจน้ าภาคสนาม 
-ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 
- แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม         
พึงพอใจ 
 
 
 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. น้ าในคลองที่เน่าเสีย ได้รับการบ าบัดให้มีคุณภาพน้ าในทางที่ดีขึ้น มีค่า BOD < 20 
มิลลิกรัม/ลิตร 

2. ลดปัญหามลพิษทางกลิ่น ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนริมคลอง 
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3. ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ จากยุงซึ่งเป็นพาหะ      น า
โรค และสร้างความร าคาญให้แก่ประชาชนในชุมชน ที่มาจากแหล่งน้ าเน่าเสีย 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความตะหนักระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน          
ในการหาแนวทางร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียโดยเลือกใช้เทคโนโลยีนาโนชีวภาพที่มีต้นทุนต่ า มี
วิธีการใช้ง่าย ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.2 (5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต                  
ของประชาชน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และจิตใจ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม                 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ                  
(พ.ศ. 2559 – 2564) จัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง ประชารัฐ โดยใช้หลักการ 
3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย                        
ในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

  จังหวัดนนทบุรี ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ซึ่งมีหลักการส าคัญด้านการรณรงค์ ลดปริมาณขยะมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3Rs                        
และหลักการประชารัฐ โดยมีเป้าหมายการด าเนินการให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัด                   
ที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ร้อยละ 40 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลเมืองบางกรวย 
รณรงค์การคัดแยกขยะ และได้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม                         
จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ โดยในปีที่ผ่านมา ได้สร้างชุมชนต้นแบบ  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 2 ชุมชน จากทั้งหมด 49 ชุมชน และยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การปฏิบัติงานด้าน                    
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ต่อไป 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดท าโครงการอบรม                         
เชิงปฏิบัติการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑-๒๕๖๔  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน  ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้
ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ของรัฐบาล อีกทั้ง เป็นการป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตเทศบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยหลักการ 3Rs ของส่วนราชการ 
สถานศึกษา ศาสนา ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ีเขตเทศบาล 

2. เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่ เข้าสู่ระบบการก าจัด ณ บ่อขยะของ อบจ.       
นนทบุรี ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 

3. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล ลดแหล่งการเกิดมลพิษ                  
ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ตามแนวทางประชารัฐ ในการด าเนินการจัดการ ขยะมูล
ฝอยชุมชน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

4.1 เชิงปริมาณ 

- มีส่วนราชการ ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ศาสนสถาน และชุมชนเข้าร่วม
ฝึกอบรมตามโครงการ ดังนี้ 

ส่วนราชการ จ านวน 3 แห่ง 
1. เทศบาลเมืองบางกรวย   3.   รพ.สต.ต าบลบางกรวย 
2. รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม 
ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปะเทศไทย 2.   บริษัท ทีโอที จ ากัด 
สถานศึกษา จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 
1. โรงเรียนวัดจันทร์    2.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
3. โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 4.   โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 
5. โรงเรียนวัดลุ่ม     6.   โรงเรียนวัดส าโรง 
7. โรงเรียนวัดสนามนอก    8.   โรงเรียนวัดสัก 
9. โรงเรียนวัดชลอ    10. โรงเรียนศึกษาบัณฑิต 
ศาสนสถาน จ านวน 16 แห่ง ดังนี้ 
1. วัดชะลอ 5. วัดจันทร์  9. วัดโพธิ์เผือก  13. วัดกล้วย 
2. วัดสัก 6.วัดลุ่มคงคาราม 10.วัดเชิงกระบือ 14.วัดเกต ุ
3. วัดโตนด 7.วัดส าโรง  11.วัดสนามนอก  15.วัดสวนใหญ่ 
4. วัดสนามใน 8.วัดโพธิ์บางโอ  12.วัดท่าบางสีทอง 16.วัดกระโจมทอง 
ชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 49 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนี้ 
1. ชุมชนสุขใจ    16.  ชุมชนริมคลองบางกรวย 
2. ชุมชนทิพยเนตรสามัคคี  17.  ชุมชนวัดโพธิ์เผือก 
3. ชุมชนหมู่บ้านรัตนวรรณ  18.  ชุมชนหมู่บ้านสินธรา 
4. ชุมชนหมู่บ้านครูเซนคาเบรียล  19.  ชุมชนนครอินทร์พัฒนา 
5. ชุมชนวัดกล้วย   20. ชุมชนสุนทรศิริ 
6. ชุมชนรุ่งโรจน์    21. ชุมชนโรงหล่อพัฒนา 
7. ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม   22. ชุมชนวัดสวนใหญ่ 
8.  ชุมชนร่วมใจพัฒนา   23. ชุมชนศรีบัณฑิต 2 – ทวีสุข 
9.  ชุมชนวัดท่าบางสีทอง   24. ชุมชนหมู่ 7 ต าบลวัดชลอ  
10. ชุมชนสินพัฒนา   25. ชุมชนวัดส าโรง 
11. ชุมชนสมปรารถนา   26. ชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิง 
12. ชุมชนสุชาวดี   27. ชุมชนวัดจันทร์ 
13. ชุมชนริมทางรถไฟ   28. ชุมชนวัดสนามนอก 
14. ชุมชนโค้งมะขาม   29. ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา 
15. ชุมชนวัดโตนด   30. ชุมชนวัดเกด 
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31. ชุมชนหมู่บ้านเทพประทาน  41. ชุมชนวัดโพธิ์บางโอ 
32. ชุมชนสังข์ฉิมพัฒนา   42. ชุมชนตลาดศรีบางกรวย 
33. ชุมชนหมู่บ้านภานุรังษี  43. ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา 
34. ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด  44. ชุมชนหมู่ที่ 6 วัดพิกุลทอง 
35. ชุมชนหมู่บ้านธนากร 2  45. ชุมชนริมสวน 
36. ชุมชนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต  46. ชุมชนหมู่บ้านเกษราวิลล์ 
37. ชุมชนตลาดศรีบางกรวย หมู่ 1 47. ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา 2 
38. ชุมชนหมู่บ้านศรีบัณฑิต 3  48. ชุมชนหมู่บ้านลุ่มพัฒนา 
39. ชุมชนวัดชลอ หมู่ 3   49. ชุมชนอภิรมย์ 
40. ชุมชนหมู่บ้านศิขรินทร์ 
- สร้างชุมชนต้นแบบ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 3 ชุมชน 
4.2 เชิงคุณภาพ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
- ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะมูลฝอย                 
ตามหลักการ 3Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่เข้าสู่ระบบการก าจัด ณ บ่อขยะของ อบจ. นนทบุรี ลดลง          
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยย้อนหลัง 

5. พั้นที่ด ำเนินกำร 

  แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1   จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจตามแผนโครงการ ณ ศาลาการเปรียญ             
วัดจันทร์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
  ระยะที่ 2   สร้างชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย 3 ชุมชน ในพ้ืนที่                
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย การฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะและการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม                  
ในชุมชนต้นแบบ การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชนต้นแบบ 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท ารายละเอียดของโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

2. ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนด าเนินงานโครงการ 

3. ติดต่อประสานส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ                   
ที่เข้าร่วมโครงการ 

4. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามแผนโครงการ 

5. คัดเลือกชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ที่มีความพร้อมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย มา
เป็นชุมชนต้นแบบของกิจกรรมโครงการ 

6. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับสร้างชุมชนต้นแบบ และเป็นศูนย์การเรียนรู้  การลด                    
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
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6. ประเมินผล/สรุปผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1   จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจตามแผนโครงการ  
  ระยะที่ 2   สร้างชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนเมษายน – 
กันยายน ของปีงบประมาณ นั้น 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 
                     โดยเบิกจ่ ายจากงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  พ.ศ .  2560 ของเทศบาลเมือง                   
บางกรวย กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะและสิ่ งปฏิกูล                       
งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 

1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4. ค่าเช่าสถานที่ และเครื่องเสียง 
5. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

  ระยะที่ 2 
1. ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการด าเนินการสร้ างชุมชนต้นแบบ การคัดแยกขยะ                     

แบบมีส่วนร่วม จ านวน 3 ชุมชน 
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
3. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
4. ค่าเช่าสถานที่และเครื่องเสียง 
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย 

1๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน ในพ้ืนที่เขตเทศบาล มีความรู้                
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยหลักการ 3Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่เข้าสู่ระบบการก าจัด ณ บ่อขยะของ อบจ.นนทบุรี ลดลง
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



๕๒ 

 

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล ลดแหล่งการเกิดมลพิษ                  
ลดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

4. เกิดความร่วมมือ ตามแนวทางประชารัฐ ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
 
 

      

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                   

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.2 (6) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบ
กับรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง เป็นหน่วยพ้ืนฐานในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและเป็น
ภูมิคุ้มกันจากปัญหาทางสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัวโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชนที่เห็นความส าคัญของครอบครัว มีการบริหารจัดการ และด าเนินการ
ของคณะบุคคล  มีสมาชิกเครือข่ายครอบครัวในชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของครอบครัวและน าไปสู่ปัญหาของสังคมต่าง ๆ มากมาย เพราะหากครอบครัวไม่เข้มแข็งพอการ
ปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวให้รอดพ้นจากภัยรอบด้านจะท าได้ยาก ประกอบกับสภาพปัญหาสังคมใน
ปัจจุบันก าลังทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้คนใน
ชุมชน        มีโอกาสบริหารจัดการทั้งทางด้านการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจาก  
ทุกภาคส่วนในสังคม 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารการจัดการ        
โดยชุมชน  
 ๓.๓ เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะน าไปสู่   
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ๔.๑ เชิงปริมาณ 

  ๔.๑.๑ จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  ๒  ครั้ง 
  ๔.๑.๒ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานจ านวน ๑ ครั้ง 

๔.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๔.๒.๑ สร้างโอกาสให้คณะกรรมการได้เกิดการเรียนรู้ไปพัฒนาและบริหารงานในกลุ่มเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

  ๔.๒.๒ คณะกรรมการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 



๕๔ 

 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ  

  - ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวยหรือในชุมชน และ/หรือศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 
๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๖.๒ ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะท างาน 
 ๖.๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก  และชุมชนในเขตเทศบาล 
 ๖.๔ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
 ๖.๕ สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลและติดตามผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

  - ๕๐,๐๐๐.- บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ   

- งานสวัสดิภาพเยาวชน สตร ีและคนชรา  กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์

  ๑๐.๑ เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการ            
จากทุกภาคส่วน 
  ๑๐.๒ ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน 
  ๑๐.๓ สร้างโอกาสในชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวเพ่ือน าไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.2 (7) โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา 
๕๓ ก าหนดให้เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา ๕๔  เทศบาลเมือง อาจจัดท ากิจการใดๆ ใน
เขตเทศบาล (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๐) การสังคม
สงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  โดยปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาด้านความพิการของประชาชน  ซึ่งคนพิการแต่ละประเภทจะมีข้อจ ากัดในการ
ด ารงชีวิตที่แตกต่างกัน  ถือว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีข้อจ ากัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว  เพ่ือนและคนอ่ืนๆ ในสังคม อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางด้านร่างกายหรือสมอง 
ท าให้เกิด   ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน   

เทศบาลเมืองบางกรวย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคนพิการ จึงได้จัดสรรงบประมาณ  
ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส าหรับคนพิการ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท า
กิจกรรมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  เพ่ือให้สังคมมีความเอ้ืออาทรและอยู่อย่างสงบสุขตามวิถีของสังคมไทย     
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการขึ้น  

๓.    วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ โดยเน้นการให้โอกาสและพ้ืนที่ทางสังคม         แก่
คนพิการในมิติต่างๆ 

๓.๒  เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ 
๓.๓  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับการด าเนินชีวิตในสังคม 

๔.    เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส าหรับคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ  ๘๐ คน 
  เชิงคุณภาพ 
  - พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  เล็งเห็นถึงศักยภาพและคุณค่าของตนเอง 

๕.    พื้นที่ด ำเนินกำร 
  - ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย หรือในชุมชน  และ/หรือ ศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 

๖.    วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑  ประชุม วางแผน และเตรียมการ 
  ๖.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
  ๖.๓  ประสานวิทยากร คนพิการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๕๖ 

 

  ๖.๔  ส ารวจสถานที่ฝึกอบรมดูงาน 
  ๖.๕  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
  ๖.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
  ๖.๗  ประเมินผลโครงการ 

๗.    ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  - ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘.    งบประมำณด ำเนินกำร 
  -  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท    

๙.    ผู้รับผิดชอบ 
  - กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.   ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  - จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐ คน 
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- คนพิการมีเจตคติที่ดีต่อสังคมในมิติต่างๆ 
- คนพิการเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ 
- คนพิการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการด าเนินชีวิตในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.2 (8) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

๑.  ชื่อโครงกำร 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน   

๒.  หลักกำรและเหตุผล  

  เทศบาลเมืองบางกรวย  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยผู้น าเป็นหลัก เพราะว่าความเป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติที่ทุกคน
สามารถเป็นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือดึงเอาศักยภาพภาวะผู้น า
ที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้  ดังนั้นผู้น าชุมชน จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการกระตุ้นให้ชาวชุมชน
ในท้องถิ่นได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะในทุก ๆ  ด้าน  จนน าไปสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

เทศบาลเมืองบางกรวย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน  โดยมุ่งหวังให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา  เสนอแนะ  แสดงความคิดเห็น  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาของเทศบาลต่อไป  ประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหาร
เทศบาลได้ให้ความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือน ามาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการ และการพัฒนาชุมชนของตนเอง การฝึกอบรมและศึกษาดูงานจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การเพ่ิมพูนความรู้  และประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน หรือแกนน าองค์กรต่าง ๆ  ใน
ชุมชน  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เทศบาล ฯ  จึงได้จัดท า  
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน” ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์                

๓.๑  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์   ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน หรือ
แกนน าองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒  เพ่ือให้ผู้น าชุมชนได้น าความรู้ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๓  เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า  คุณธรรม  จริยธรรม  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๓.๔  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นบังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
๓.๕  เพ่ือให้แกนน าองค์กรต่าง ๆ   ในชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างบูรณาการ

และยั่งยืน 
๓.๖  เพ่ือน าความรู้   และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาบูรณาการ

ใช้กับชุมชน และพัฒนาชุมชน  
 
 



๕๘ 

 

๔. เป้ำหมำย 

  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน  ผู้น าชุมชน  ผู้น าองค์กรต่างๆ   
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  และผู้สังเกตการณ์เข้ารับการฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน เพ่ิมพูนความรู้   พัฒนาทักษะ   
และมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการท างานร่วมกัน และเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลเมืองบางกรวย และ นอกสถานที่ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒   ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
๖.๓   ประสานแกนน าองค์กรต่าง ๆ   ในชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมบุคลากรเข้าร่วม

โครงการ 
๖.๔   จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 
๖.๕   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
๖.๖   จัดเตรียมยานพาหนะ 
๖.๗   ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๘   ประเมินผลการด าเนินงาน 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘.  งบประมำณ      

งบประมาณตั้งไว้  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)   

๙.  ผู้รับผิดชอบ   

  งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบางกรวย   

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑   คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน หรือแกนน าองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้รับความรู้ และประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 
๑๐.๒   ผู้น าชุมชนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
๑๐.๓   การพัฒนาท้องถิ่นบังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๔   แกนน าองค์กรต่าง ๆ   ในชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
๑๐.๕   ผู้น าชุมชนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้จากการสัมมนาและศึกษาดูงานมา

บูรณาการใช้กับชุมชน และพัฒนาชุมชน ต่อไป 
 

 
 
 

 



๕๙ 

 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.3 (1) โครงการฝึกอาชีพคนพิการ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา 
๕๓ ก าหนดให้เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และมาตรา ๕๔  เทศบาลเมือง อาจจัดท ากิจการใดๆ      
ในเขตเทศบาล (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (๖) การส่งเสริม 
การฝึก และการประกอบอาชีพ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
และผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งการส่งเสริมอาชีพโดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพให้กับคนพิการ     
ในชุมชน  เพ่ือน าวิชาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว  
เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชน  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดียิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๓.    วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือสร้างทางเลือกและโอกาสในการมีงานท าแก่คนพิการ 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมโอกาสในการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของคนพิการ 
  ๓.๓ เพ่ือให้คนพิการมีอาชีพและงานท าอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 

๔.    เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ  
  - ฝึกอบรมคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  ผู้ช่วยคนพิการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยจ านวน ๒ หลักสูตรๆ ละไม่น้อยกว่า  ๓๐ คน  
  เชิงคุณภาพ 
  - ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการประกอบ
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

๕.    พื้นที่ด ำเนินกำร 
  - ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย  หน่วยงานราชการ วัด  หรือชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 

๖.    วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๖.๒  ประสานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 
  ๖.๓  จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 
  ๖.๔  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  
  ๖.๕  ด าเนินการฝึกอบรม 
  ๖.๖  ประเมินผลการด าเนินงาน 



๖๐ 

 

๗.    ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  - ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘.    งบประมำณด ำเนินกำร 
  -  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท   

๙.    ผู้รับผิดชอบ 
  - กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.   ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  - จ านวนหลักสูตรที่ฝึกอบรม ๒ ครั้ง 
  - จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อครั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ คน  
  - คนพิการมีทางเลือกหรือโอกาสในการมีงานท า 
  - เกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายคนพิการ 
  - คนพิการมีอาชีพและมีงานท าอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.2.3 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา  
๕๓  ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการตามมาตรา ๕๐ (๗)  โดยให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ 
ประการ  ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  
และหลักความคุ้มค่า  อันจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  และตามแนวคิด
พ้ืนฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน  คือ  การช่วยให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้  ซึ่งหมายถึงประชาชน
ต้องช่วยกันในการพัฒนาตนเองไม่ใช่เป็นผู้รับการพัฒนาเท่านั้น  ทั้งนี้เพราะผู้กระท าการพัฒนาจะเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาโดยตรง  ดังนั้นการพัฒนาชุมชนแนวใหม่จึงเน้นการพัฒนาคน  โดยยึดหลักส าคัญให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองด้วยตนเอง  และเมื่อมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว
กระบวนการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นเอง  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเครื่องป้องกันว่าผลแห่งการพัฒนาจะ
เกิดข้ึนกับประชาชนส่วนใหญ่และยังเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในชุมชน 

  สืบเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
การค้าและอุตสาหกรรม  ท าให้สตรีและประชาชนจ านวนมากได้รับผลกระทบ  ถูกเลิกจ้างและว่างงาน      ซึ่ง
สตรีและประชาชนเหล่านี้มักจะไม่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ท าให้ไม่มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและการท างาน  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
และเทคโนโลยี  รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  และกระแสจากสังคมภายนอกประเทศ  เช่น  การขับเคลื่อน
เกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคสตรี  การเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน  เพื่อให้สตรีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
มีศักยภาพในการด ารงชีวิต  ได้รับการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีส่วนร่วมในการ
ดูแลชุมชนตามสภาพและบทบาท  รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเพ่ือให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยจึงได้จัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยในการจัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  หรือศึกษา     
ดูงาน  ให้สตรีได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ปฏิบัติได้
จริงเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล  ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น  อันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมือง
บางกรวย  พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม    

๓.๒  เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มสตรีมีศักยภาพในการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีเชิงบูรณาการ 

 

 



๖๒ 

 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ๔.๑  เชิงปริมาณ 

๔.๑.๑  จัดประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยไม่น้อยกว่า       
๑  ครั้ง/ป ี

๔.๑.๒  จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ให้แก่  คณะกรรมการกลุ่มสตรีพัฒนาเมือง      บาง
กรวย  สมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และ
ผู้เกี่ยวข้อง  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  คน 

๔.๑.๓  จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ให้แก่  คณะกรรมการกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย  
เครือข่ายสตรีประจ าชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เกี่ยวข้อง  
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๘๐  คน 

๔.๒  เชิงคุณภาพ 
๔.๒.๑  สร้างโอกาสพร้อมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ให้กลุ่มสตรีได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ

น าไปพัฒนาและบริหารงานในกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
๔.๒.๑  กลุ่มสตรีน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๕.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
๕.๑  ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย   
๕.๒  หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ   
๕.๓  วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย   
๕.๔  ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

๖.  กำรด ำเนินงำน 
  ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๖.๒  ประชุมชี้แจง 
  ๖.๓  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๖.๔  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน 
  ๖.๕  ด าเนินการจัดกิจกรรม   

๖.๕.๑  จัดประชุม 
๖.๕.๒  จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

  ๖.๖  สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.๗  รายงานผลและติดตามผลการด าเนินงาน 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 

งานสวัสดิภาพเยาวชน  สตรี  และคนชรา  กองสวัสดิการสังคม 

 



๖๓ 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวยมีการพัฒนาความรู้และ 
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.๒  กลุ่มสตรีมีศักยภาพในการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีเชิงบูรณาการ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.3 (3) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการท าอาหาร  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว  ปัญหายาเสพติด ฯลฯ  
  เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) ก าหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท ากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจท ากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดท า
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการท าอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะอาชีพในด้านการประกอบอาหาร ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้และทักษะที่รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ลดรายใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน 

๓. วัตถุประสงค ์  
3.๑  เพ่ือส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย 
3.๒  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย

ในครัวเรือน 
3.๓  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน 

๔. เป้ำหมำย 

4.๑ เชิงปริมาณ 
  -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 

4.๒  เชิงคุณภาพ 
  -  จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ จากจ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลเมืองบางกรวย 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
๖.๒  ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุส าหรับการฝึก 



๖๕ 

 

๖.๓  ด าเนินโครงการ 
๖.๔  สรุปโครงการ 
๖.๕  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ระยะเวลำ  และสถำนที่ด ำเนินกำร 
   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ –สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘.  งบประมำณ   
๔๐๐,๐๐๐ บาท  

  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

๑๐.๑  ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

๑๐.๒  ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  

๑๐.๓  ประชาชนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.3 (4) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว  ปัญหายาเสพติด ฯลฯ  
  เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) ก าหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท ากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจท ากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดท า
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
อาชีพในด้านการคิดประดิษฐ์น าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆมาประดิษย์หรือประยุกต์การใช้งานให้เกิดประโยชน์ แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือให้สามารถน าความรู้และทักษะที่รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ลดรายใช้จ่ายภายในครัวเรือน 

๓. วัตถุประสงค ์  
3.๑  เพ่ือส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย 
 3.๒  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย

ในครัวเรือน 
3.๓  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน 

๔. เป้ำหมำย 
4.๑ เชิงปริมาณ 

  -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 
4.๒  เชิงคุณภาพ 

  -  จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ จากจ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลเมืองบางกรวย 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
๖.๒  ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุส าหรับการฝึก 
๖.๓  ด าเนินโครงการ 
๖.๔  สรุปโครงการ 



๖๗ 

 

๖.๕  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ระยะเวลำ  และสถำนที่ด ำเนินกำร 
   เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘.  งบประมำณ   
๙๐,๐๐๐ บาท  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

๑๐.๑  ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

๑๐.๒  ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  

๑๐.๓  ประชาชนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.3 (5) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานบริการ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

                     ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว  ปัญหายาเสพติด ฯลฯ  
  เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) ก าหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท ากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจท ากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดท า
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
อาชีพในด้านงานบริการ  แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือให้สามารถน าความรู้และทักษะที่รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ลดรายใช้จ่ายภายในครัวเรือน 

๓. วัตถุประสงค ์  
3.๑  เพ่ือส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย 
3.๒  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย

ในครัวเรือน 
3.๓  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน 

๔. เป้ำหมำย 

4.๑ เชิงปริมาณ 
  -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน   

4.๒  เชิงคุณภาพ 
  -  จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ จากจ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลเมืองบางกรวย 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
๖.๒  ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุส าหรับการฝึก 



๖๙ 

 

๖.๓  ด าเนินโครงการ 
๖.๔  สรุปโครงการ 
๖.๕  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ระยะเวลำ  และสถำนที่ด ำเนินกำร 
   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘.  งบประมำณ   
๘๐,๐๐๐ บาท  

  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

๑๐.๑  ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

๑๐.๒  ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  

๑๐.๓  ประชาชนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.3 (6) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานหัตถกรรม  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว  ปัญหายาเสพติด ฯลฯ  
  เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) ก าหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท ากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจท ากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดท า
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานหัตถกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะอาชีพในด้านงานหัตถกรรม ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือให้สามารถน าความรู้และ
ทักษะที่รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ลดรายใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน 

๓. วัตถุประสงค ์  
3.๑  เพ่ือส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย 
3.๒  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย

ในครัวเรือน 
3.๓  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน 

๔. เป้ำหมำย 

4.๑ เชิงปริมาณ 
  -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน   

4.๒  เชิงคุณภาพ 
  -  จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ จากจ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลเมืองบางกรวย 
๖. วิธีด ำเนินกำร 

๖.๑  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
๖.๒  ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุส าหรับการฝึก 
๖.๓  ด าเนินโครงการ 



๗๑ 

 

๖.๔  สรุปโครงการ 
๖.๕  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ระยะเวลำ  และสถำนที่ด ำเนินกำร 
   เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘.  งบประมำณ   
๙๐,๐๐๐ บาท  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

๑๐.๑  ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

๑๐.๒  ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  

๑๐.๓  ประชาชนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน  
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.2.3 (7) โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่าง  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆในชุมชน เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว  ปัญหายาเสพติด ฯลฯ  
  เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๑) ก าหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท ากิจการที่ระบุในมาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการฝึกอบรมและอาจท ากิจการตาม มาตรา ๕๔ (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จัดท า
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
อาชีพในด้านงานช่าง ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือให้สามารถน าความรู้และทักษะที่รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ลดรายใช้จ่ายภายในครัวเรือน 

๓. วัตถุประสงค ์  
3.๑  เพ่ือส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย 
3.๒  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย

ในครัวเรือน 
3.๓  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน 

๔. เป้ำหมำย 
4.๑ เชิงปริมาณ 

  -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 
4.๒  เชิงคุณภาพ 

  -  จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ในการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ จากจ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลเมืองบางกรวย 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
๖.๒  ประสานวิทยากรและจัดหาวัสดุส าหรับการฝึก 
๖.๓  ด าเนินโครงการ 
๖.๔  สรุปโครงการ 
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๖.๕  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ระยะเวลำ  และสถำนที่ด ำเนินกำร 
   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘.  งบประมำณ   
๙๐,๐๐๐ บาท  

  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

๑๐.๑  ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

๑๐.๒  ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  

๑๐.๓  ประชาชนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน  
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.3.1 (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามของโลก ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได้ แต่
ยังได้รับผลกระทบจากการลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ้านข้ามาจ าหน่าย
ภายในประเทศ โดยยาบ้า และยาไอซ์เป็นตัวยาส าคัญ กลุ่มเป้าหมายเด็ก และเยาวชน ช่วงอายุ 15 – 29  ปี  
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสพ / การใช้ยามากที่สุด และมีการกระจายยาเสพติด
ไปถึงหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของสังคม 

  เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ตระหนัก และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเพ่ือให้บรรเทาเบาบาง หรือหมดไปจากชุมชน จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้ง
ตระหนักถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันเป็นกลไก 
เครือข่าย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในชุมชน  

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  3.2  เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.3  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจรู้ถึงโทษ พิษภัยยาเสพติด 
  3.4  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.5  เพื่อสร้างกลไก เครือข่าย ในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.  เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  (เป้าหมาย)  กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน จ านวน 100 คน  
  (ผลผลิต)  เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  หรือผู้เกี่ยวข้องได้เห็นชีวิตจริงและผลกระทบของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ท าให้เกิดการตระหนัก และฉุกคิดได้ว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติด
ทุกชนิด 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
  สถานทีร่าชการ หรือหน่วยงานที่เหมาะสม 
6.  วิธีด ำเนินกำร 
  6.1  วิเคราะห์ สืบสภาพชุมชน 
  6.2  เขียนโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติโครงการ 
  6.3  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.4  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  6.5  ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
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  6.6  ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
  6.7  สรุป และประเมินผลโครงการ 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  (ตัวชี้วัด) เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานไม่น้อยว่าร้อย 80  
  (ผลลัพธ์) เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  และผู้เกี่ยวข้อง  เกิดตระหนัก และรู้ถึงโทษพิษภัยของ
ยาเสพติด จนรวมพลังกันสร้างกลไก เครือข่าย เพ่ือช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.3.1 (2) โครงการหนูจะเป็นเด็กดี 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นความดีที่ต้องสร้างจิตส านึกตั้งแต่ปฐมวัย ปลูกฝังความรู้สึกว่าความ

ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และถ้าไม่สุจริตจะส่งผลต่อตนเอง และคนรอบข้างอย่างไร  ดังนั้นโครงการนี้ ต้องการ
ส่งเสริม เจตนคติของเด็กในเรื่องความซื่อสัตย์ และเข้าใจความหมายของค าว่าซื่อสัตย์ เด็ก ๆ ประพฤติตนได้
ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และมีความละอายเมื่อท าผิด  

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3        
(พ.ศ.2560 - 2564)  พรบ.การศึกษาชาติ มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการในข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เทศบาล แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (2560-2564) เทศบาลเมืองบางกรวย 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศพด.โรงเรียนวัดส าโรง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (2560-2564) ศพด.โรงเรียนวัดส าโรง 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 ให้เด็ก ๆเข้าใจความหมายค าว่าซื่อสัตย์ เด็ก ๆปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์  ไม่พูดปด ไม่
หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต มีจิตสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3.2 ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เชิงปริมาณ     
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดส าโรง 
เชิงคุณภาพ    
เด็กร้อยละ 90 เข้าใจความหมายของความซื่อสัตย์และปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ มีความ

พอเพียงประหยัด มีความรับผิดชอบ ไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน และมีจิตสาธารณะ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดส าโรง   
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 คณะครูร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม โครงการหนูจะเป็นเด็กดี 
6.2 แต่งตั้งคณะครูในการด าเนินงาน  
6.3 จัดหาและผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
6.4 ครู ชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดแผนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 

กิจกรรม   ในแต่ละหน่วยการเรียน กิจกรรมที่สอดแทรกในหน่วยการเรียนประจ าวันมีทั้งหมด 5 กิจกรรมดังนี้  
  - กิจกรรมความซื่อสัตย์สุจริต   
  - กิจกรรมความเป็นธรรมทางสังคม 
  - กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง 
  - กิจกรรมการมีจิตสาธารณะ 
  - กิจกรรมกระท าอย่างรับผิดชอบ 



๗๗ 

 

6.5 ประเมินผลการเรียนรู้ และรายงานผลการเรียนรู้ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตลอดปีการศึกษา 2560  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดส าโรง กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ร้อยละ 90เด็กบอกความหมายของความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ได้ 
10.2 ร้อยละ 90 เด็กเข้าใจและบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตน ของเพ่ือน ของส่วนรวมไม่

ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
10.3 ร้อยละ 90 เด็กบอกประโยชน์และโทษของความซื่อสัตย์ 
10.4 ร้อยละ 90 เด็กประพฤติตนมีจิตสาธารณะได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
10.5 ร้อยละ 90 เด็กประพฤติตนอย่างพอเพียง ประหยัด แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.3.1 (3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
วันเด็กแห่งชาติ  ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  เด็กเป็นทรัพยากรบุคคล 

ที่มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง  
ก้าวหน้าและมั่นคง  อีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  เพ่ือท าหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ดังนั้นเด็กจึงจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าสมบูรณ์สมวัยทั้งในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  ควบคู่กับ        
การมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิต  สามัคคี  และกล้าแสดงออก
ในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมตามวัย  อันจะน าไปสู่การเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของ
ครอบครัวและประเทศขาติต่อไป    

เทศบาลเมืองบางกรวย  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๐ ข้อ ๗ เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ 
ผู้พิการ  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  เทศบาลเมืองบางกรวยจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่  จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕60 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมต่างๆ  
ส าหรับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  ได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและได้เรียนรู้
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข   

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 

  3.๒  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของเด็กให้มีความพร้อม  เหมาะสมตามวัย 
  3.๓  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในความสามารถ และ จินตนาการ
เกิดความภาคภูมิใจ และได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
  3.๔  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน รู้รักสามัคคี 
  3.๕  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
  เด็กภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  เข้าร่วมกิจกรรม  ประมาณ  ๕๐๐  คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  และเป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้ 
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
  บริเวณลานหน้าส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย  

 



๗๙ 

 

6.วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑  ประชุมผู้บริหาร  หัวหนา้ส่วนการงานเพ่ือขอความเห็นและร่วมพิจารณา 
๖.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๓  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
๖.๔  แต่งตั้งคณะท างาน 
๖.๕  ประชาสัมพันธ์  
๖.๖  ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก 
๖.๗  ด าเนินการตามโครงการ 
- พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรมการแสดงของเด็ก 
- เด็กร่วมกิจกรรมตามซุ้มเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และ สติปัญญา  

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่  กล้ามเนื้อมัดเล็ก/กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

- กิจกรรมแจกของขวัญ/ของรางวัลส าหรับเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- สรุปผลและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7.ระยะเวลำด ำเนินงำน 

วันเสาร์ที่  14  มกราคม  ๒๕60   

8. งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓0๐,๐๐๐.-  บาท  (-สามแสนบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบางกรวย   

10. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 

๑๐.๒  เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก  กล้ามเนื้อมัดใหญ่  ให้มีความพร้อม เหมาะสมตามวัย 
๑๐.๓  เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในความสามารถ และจินตนาการ  

เกิดความภาคภูมิใจ และได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
๑๐.๔  เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  เกิดความรักความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว สังคม และ รู้รัก

สามัคคี 
๑๐.๕  เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 

 
 



๘๐ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.3.1 (4) โครงการนิทานชวนคิด ประจ าปี 2560 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การปรับตัวหรือการพัฒนาบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับพัฒนาการของชีจิต ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เด็กได้รับในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตจะมี
ผลต่อการวางรากฐานที่ส าคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย การเล่านิทานเป็นกิจกรรม
จ าเป็นส าหรับเด็กที่ง่ายเหมาะกับทุกโอกาสและทุกกสถานการณ์ ธรรมชาติของเด็กชอบฟังนิทาน การเล่า
นิทานให้เด็กฟังเสมอๆ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคมในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์  มีภารกิจด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่การท าโครงการนี้ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 9 (6) ประกอบมาตรา 23 (3)     ดังนั้น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้กับถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต    

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
3.2  เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
3.3  เพื่อให้เด็กมีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
3.4  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จดจ า และมีแรงจูงในการคิดดี พูดดี ท าดี 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1  ด้านปริมาณ  
-นักเรียนทั้งหมดจ านวน 40 คน 
4.2ด้านคุณภาพ  

4.2.1 ร้อยละ 80 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4.2.2 ร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4.2.3 ร้อยละ 80 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
4.2.4 ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ จดจ า ในการคิดดี พูดดี ท าดี 

5.  พื้นทีด่ ำเนินกำร 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ 

6.  วิธีด ำเนินกำร 
ล าดับที่ รายการกิจกรรม หมายเหตุ 
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ เม.ย.61 
6.2 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานตามโครงการ เม.ย.61 
6.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.61 
6.4 ด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.61 – มี.ค.62 



๘๑ 

 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ประจ าปีงบประมาณ 2560  

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1  นักเรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์และสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

10.2  นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

10.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

10.4  นักเรียนสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามในการฟังที่ดี 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.3.1 (5) โครงการนิทานเด็กด ี

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
เด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกด้านทั้งร่างกาย สังคม จิตใจและสติปัญญา เป็น

ช่วงเวลาที่โอกาสทองของการเรียนรู้เปิดกว้างเต็มที่  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
ซึ่งถ้าเด็กปฐมวัยไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม   ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ ไปแล้วการพัฒนาในภายหลังจะท าได้ค่อนข้างยาก  ซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยนั้นขึ้นอยู่
กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทาง
จริยธรรมจากบิดามารดาและครู  ในช่วงปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ส าคัญท่ีสุด 

การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียมสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับ
ประเทศชาติ  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ขวบนั้น  เป็นหลักการที่
ค านึงถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม  เพ่ือให้โอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านตามล าดับขั้นของ
พัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษานั้นเป็นภารกิจหน้าที่หลักของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดสนามนอกที่ด าเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย  และเต็ม
ตามศักยภาพเพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย   อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม  และจริยธรรมตาม
สาระส าคัญ  ๕  ประการ  หลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เดก็ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก  จ านวน  25  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย  และ
เต็มตามศักยภาพเพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาอย่างรอบด้าน 
  ๒. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม  จริยธรรมตามสาระส าคัญ  ๕  ประการ  
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก 
๖. วิธีด ำเนินกำร 

๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน 
๖.๓ จัดหาหนังสือนิทานตามสาระส าคัญ  ๕  ประการ  หลักสูตร “โตไปไม่โกง”  จ านวน  

๑๐  เล่ม 
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๖.๔ ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๕ สรุป – ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบางกรวย 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย  
และเต็มตามศักยภาพเพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาอย่างรอบด้าน 

๑๐.๒ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม  จริยธรรมตามสาระส าคัญ  ๕  ประการ  
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1.3.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนทุจริต 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.3.2 (1) โครงการภูมิใจหนูท าได้  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมปัจจุบัน การจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อ
การก าหนดทิศทางของสังคมปัจจุบัน ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น ทุกคน ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
กันปลูกฝังค่านิยมในการรักความดี ซึ่งการสร้างค่านิยมความดีนั้น รากฐานส าคัญก็คือสถาบันครอบครัวที่
จะต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จัก ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน การมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมมีน้ าใจ
ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นธรรมกับผู้อื่น ไม่เอาเปรียบกัน  มีความรับผิดชอบรู้จักรับผิด และแก้ไขในสิ่งที่ผิด 
และรู้จักการอยู่อย่างพอเพียง รู้จักบังคับตนเอง ไม่กลัวที่จะท างานหนัก หรือล าบาก สิ่งเหล่านี้ควรเริ่ม
ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก  

ดังนั้น เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560-2564) เทศบาลเมืองบางกรวย นั้น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการภูมิใจหนูท าได้ นี้ขึ้นมา เพ่ือที่จะปลูก
ให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกด้านความซื่อสัตย์ให้กับผู้เรียน 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกด้านความเป็นธรรมทางสังคมให้กับผู้เรียน 
3. เพื่อปลูกจิตส านึกด้านการอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียน 
4. เพื่อปลูกจิตส านึกด้านการมีจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน 
5. เพื่อปลูกจิตส านึกด้านการกระท าอย่างรับผิดชอบให้กับผู้เรียน 

4. เป้ำหมำย 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
4.1.1 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชะลอทั้งหมด  24 คน 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
4.2.1  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปฏิบัติ

ตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการได้เหมาะสมกับวัย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชะลอ 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

6.1 ประชุมครู ผู้ที่เก่ียวข้อง และมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.3 วางแผนด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
6.5 สรุป-ประเมินผลและรายงาน 
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7. ระยะเวลำ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนมีจิตส านึกด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับวัย 
2. นักเรียนมีจิตส านึกด้านความเป็นธรรมทางสังคมไม่ละมิดสิทธิของผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับวัย 
3. เด็กเห็นความส าคัญของการอยู่อย่างพอเพียงรู้จักประมาณไม่เบียนผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับวัย 
4. นักเรียนมีจิตส านึกด้านมีจิตสาธารณะรู้จักยินดีที่ช่วยเหลือส่วนรวมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

ได้เหมาะสมกับวัย 
5. นักเรียนมีจิตส านึกด้านการกระท าอย่างรับผิดชอบรู้จักยอมรับกฎกติกาห้องเรียนได้

เหมาะสมกับวัย 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.3.2 (๒) โครงการปลูกจิตส านึกเด็กปฐมวัย ไม่ทุจริต 

2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของ

สังคมในอนาคต  ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข  มีจิตใจที่ดีงามผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะความ
มีศักดิ์ศรี ยึดมั่นในความดี ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกงทุกประเภท 
ทั้งนี้ครูมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีแก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้เด็กได้น าไป
ประพฤติปฏิบัติ สามารถใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก มีภารกิจการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ของเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนั้น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกเด็กปฐมวัย ไม่ทุจ ริต เพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกในการท าความดี ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกงทุก
ประเภท  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกงทุก
ประเภทให้กับนักเรียน 

3.2  เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกง 

3.3  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย  
4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 

4.๑  ด้านปริมาณ -  นักเรียนจ านวน 22 คน 
4.๒  ด้านคุณภาพ    -  นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลัก 

ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือ
คดโกง 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1  ประชุมครู ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
6.๒  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
6.๓  วางแผนการด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
6.๔  ด าเนินงานตามแผน 
6.๕  สรุปและประเมินผล 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
- ตลอดปีการศึกษา  

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๘๗ 

 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  นักเรียนมีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกงทุก

ประเภทให้กับนักเรียน 
10.2  นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ 

สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริตหรือคดโกง             
10.3  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.3.3 (1) โครงการขยะมหัศจรรย ์
๒.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดเชิงกระบือซึ่งมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน ซึ่งสาเหตุส าคัญท่ีท าขยะเพ่ิมขึ้นคือ การไม่คัดแยกขยะก่อน
น าไปท้ิง หากได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธีและเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นให้มีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดการคัดแยกขยะ และน าขยะไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกของนักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะ จึงได้จัดท าโครงการขยะ
มหัศจรรย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์    

๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ 
๓.๒ ชว่ยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

เหมาะสม  
๓.๓ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือสะอาด ร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี   

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
๔.๑ เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ ๘๐ คัดแยกขยะได้ถูกต้อง และน าขยะที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง

แท้จริง  
๔.๒ เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมด้านอารมณ์  
- นักเรียนเกิดความเข้าใจในคุณค่าของวัสดุบางประเภทว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้      

หลายครั้ง หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 
- ฝึกนิสัยการออมทรัพย์ของนักเรียน 
- ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมท าให้สภาพแวดล้อมในศูนย์ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
-  ประชุมเสนอโครงการ 
-  ด าเนินงานตามโครงการ 
-  สรุป ประเมินผล รายงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๘๙ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวลมัย  แพรศรี 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและน าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะอาด ร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.3.3 (2) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เพราะการเรียนรู้ของนักเรียน  
มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้รับ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ซึ่งการศึกษาไม่จ าเป็นต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  
การที่ผู้เรียนได้ออกไปเรียนรู้ ฝึกศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ซึ่งเป็นสถานที่จริง  สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นจริง  
จะท าให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงเพ่ิมมากขึ้น เด็กจะเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ     
จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เพ่ือให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และมีคุณภาพตามการปฏิรูปการศึกษา   

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒)  
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล มาตรา ๕๐ (๖)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒         การ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๙) การจัดการศึกษา (๑๐)  การ
สังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส       

เทศบาลเมืองบางกรวย  เห็นความส าคัญของการได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษา     
ประกอบกับการให้นักเรียนได้รับการศึกษาอบรม  และการจัดการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เป็นอ านาจหน้าที่           
ที่เทศบาลกระท าได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  ดังกล่าวข้างต้น  จึงได้จัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือมุ่งเน้น     
ให้นักเรียนได้รับความรู้  ผ่านกิจกรรมที่พบเห็น  เป็นการฝึกศึกษา คือ เพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์     
ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ และน าไปสู่กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สิ่งส าคัญยิ่งจะช่วยพัฒนา      
คุณภาพชีวิตนักเรียนให้บรรลุเป้าประสงค์ เก่ง  ดี มีสุข ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และฉบับปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ 

3. วัตถุประสงค์    

  3.๑  เพ่ือสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการฝึกศึกษา 
  3.๒  เพ่ือสนับสนุนนักเรียนให้เกิดทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  3.๓  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๓5 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบางกรวย  ทั้งสิ้น ๗ ศูนย์ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  
   เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  
และมีความพึงพอใจ  เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 



๙๑ 

 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
  - โรงเรียนวัดเชิงกระบือ  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
  - พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร  แห่งที่ ๑ (จตุจักร)   

6.วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑  ประชุมครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง ๗ ศูนย์ ก าหนดแหล่งเรียนรู้  และกิจกรรม  
  ๖.๒  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ   
  ๖.๓  จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองน านักเรียนออกนอกสถานที่ 
  ๖.๔  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ 
  ๖.๕  สรุปผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแบบสอบถาม   

7.ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   วันที่  ๒๐ - 21  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   

8. งบประมำณกำรด ำเนินงำน 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)   

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบางกรวย   

10. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
  ๑๐.๒  นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  ๑๐.๓  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.3.3 (3) โครงการเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะรักความสะอาด 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่มได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดี

งามให้กับเด็กปฐมวัยได้ซึมซับในการมีจิตสาธารณะ รู้จักรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่ในบริเวณโรงเรียน 
และช่วยกันเก็บขยะในบริเวณวัดลุ่ม  รวมถึงการให้เด็กเล็กมีจิตใจรักความสะอาดในห้องเรียนสามารถ
ช่วยเหลือคุณครูท าความสะอาดห้องเรียนเล็กๆ น้อยๆ ได้ ซึ่งการจัดโครงการนี้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๒ ครูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง เหมาะสมตามวัย 
มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา 

สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๙ มีวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๔ มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วม

สนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเล็กได้ซึมซับในการมีจิตสาธารณะ 
๓.๒ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน รู้รักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่ในบริเวณโรงเรียน  
๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่น และ ได้ลงมือปฏิบัติช่วยงาน เล็กๆ น้อยๆ ได้ 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ด้านปริมาณ  นักเรียนอนุบาลจ านวน  ๑๕ คน 
ด้านคุณภาพ  เด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้รักความสะอาด 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่มและในบริเวณวัดลุ่มคงคาราม 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ ประชุมครูในการจัดกิจกรรม 
๖.๒ น าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
๖.๓ มอบหมายหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรม 



๙๓ 

 

๖.๔ จัดกิจกรรมตามโครงการ 
๖.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

๘.  งบประมำณด ำเนินงำน    
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ นักเรียนมีค่านิยมอันดีงามและได้ซึมซับการมีจิตสาธารณะ 
๑๐.๒ นักเรียน รู้รักษาความสะอาด ทิ้งขยะเป็นที่ในบริเวณโรงเรียน 
๑๐.๓ นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่น และ ได้ลงมือปฏิบัติงาน เล็กๆ น้อยๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

1.3.3 (4) โครงการท าความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด 
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้
ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิต
สาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  ท าให้เด็กมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มี
ความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน  ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท าโครงการ ท าความดี
ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด โดยจุดเริ่มต้นของการท าความดีในครั้งนี้  คือ  การท าความสะอาดพ้ืนที่ต่างๆ
ภายในบริเวณวัดเชิงกระบือ เช่น  ช่วยกันท าความสะอาดลานวัด  ซึ่งจะท าให้วัดน่าอยู่  เพราะวัดเป็นสถานที่ที่
ส าคัญของชาวพุทธและถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค์    

๓.๑  เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓.๒  เพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม 
๓.๓  เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
๓.๔  เพ่ือให้นักเรียนได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก    

พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
๓.๕  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับนักเรียนโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลา

ทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

๔.๑เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ท าความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัดเชิงกระบือ 
๔.๒ เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้ปฎิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม 
- นักเรียนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม 
- นักเรียนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
- นักเรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ในการด ารงชีวิต 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
วัดเชิงกระบือ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
-  ประชุมเสนอโครงการ 
 -  ด าเนินงานตามโครงการ 
-  สรุป ประเมินผล รายงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖0 



๙๕ 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวศศินิภา  สุภาสวัสดิ์ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ นักเรียนได้ปฎิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม 
๑๐.๒ นักเรียนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม 
๑๐.๓ นักเรียนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 
๑๐.๔ นักเรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ในการด ารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
1.3.3 (5) โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น นักเรียนต้องมีความรู้กว้างขวางไม่เฉพาะ

เนื้อหาในบทเรียนยังต้องรอบรู้อย่างเพียงพอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยเทคนิคการจัดประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย และจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่านกระบวนการโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและนอกสถานที่ ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์    

๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานที่จริง 
๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
๔.๑ เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมโครงการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒ เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานที่จริง 
- นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
-  ประชุมเสนอโครงการ 
 -  ด าเนินงานตามโครงการ 
-  สรุป ประเมินผล รายงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวเฟ่ืองฟ้า  ใจใหญ่ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานที่จริง 
๑๐.๒ นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 



๙๗ 

 

 
 
 

มิติที่๒ 
กำรบรหิำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนทุจริตของผู้บริหำร 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
             ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน 
เนื่องจาก โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  
การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมที่ลดน้อยถอยลง  
และยังมองเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้น สภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการกระท าความผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนการ
กระท าความผิดเสียเอง ดังนี้แล้ว จึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขให้มีการส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  เทศบาลเมืองบางกรวย ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

๓. วัตถุประสงค์ 
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 
 



๙๙ 

 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาร่วมกันก าหนด เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าประกาศเสนอผู้บริหารลงนาม 
๓. ประกาศเจตนารมณ์ แก่บุคลากรของหน่วยงานเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน    
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

๘. งบประมำณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองบางกรวย มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกัน
แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ตลอดจนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนา เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๐ 

 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันทุจริต 
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ 

2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุมเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
                    เพ่ือให้การบันทึกกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมือง
บางกรวย การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.วัตถุประสงค ์
                     ๓.๑ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
                     ๓.๒ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบิตงานและการบริหารงบประมาณ 
 

๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
                      ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 
 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
                     งานธุรการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
                     จัดท าทะเบียนคุมรายจ่ายตามประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                   ประจ าปีงบประมาณ 2560 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
                    ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
                   งานธุรการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                    ๑๐.๑ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๑๐.๒ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 



๑๐๑ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
2.2.2 (2) กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๒.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
                    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
๓.วัตถุประสงค ์
                     ๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
                     ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลผระโยชน์ซับซ้อน 
                     ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
                      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
                     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
                     ๖.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
                     ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
                    ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
                   งานธุรการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                    ๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                    ๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
2.2.2 (3) โครงการป้องกันการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ของการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาราชการ

งานเทศกิจ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนายท าการแจ้งการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามเวลาที่ก าหนดและมีหัวหน้าชุดออกส ารวจการท างานของเจ้าหน้าที่ทุกวัน เพ่ือให้การท างานปฏิบัติ
ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ บันทึกให้ชี้แจงในการไม่มาปฏิบัติหน้าที และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนต่อไป และมีการ
ประชุมทุกวันจันทร์  และวันศุกร์ เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการว่ากล่าวตักเตือน ตัดเงินค่า
ล่วงเวลาราชการ และมีการลงโทษ  

 เทศบาลเมืองบางกรวย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกอบรมความรู้ด้านการจราจร
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมพูนทักษะส าหรับการปฎิบัติงาน และเน้นย้ าบทบาท
แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จต่อไป 

๔. วัตถุประสงค์ 
       4.๑  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
  4.๒.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การอ านวยการ
จราจร 

4.๓.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

๕. เป้ำหมำย 
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง ส านักปลัดเทศบาล 

๖. ระยะเวลำ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖0  

๗.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ๑.  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ และมีหัวหน้าชุดส ารวจ และบันทึกการปฏิบัติ
หน้าที ่
  ๒.  เก็บข้อมูลเพ่ือให้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาผลงานการปฏิบัติงาน  

๘. งบประมำณ  
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
 

๙. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลเมืองบางกรวย 
 



๑๐๓ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑.  เจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ 
  10.๒.  เจ้าหน้าที่ ได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน ให้มีจิตใจ ส านึกร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ 
และคุณธรรม และสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่องค์กรและท้องถิ่น 
  10.๓.  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
2.2.2 (4) กิจกรรมการจัดท างบประมาณ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มี

ประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล   
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๓.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน     
๔.  เป้ำหมำย 

บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย  
๕.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
๖.  วิธีด ำเนินกำร 

๖.๑  จัดประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๖.๒  จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือเสนอสภาเทศบาลให้ความ

เห็นชอบ 
๖.๓  จัดท าประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัด

เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังกล่าว 
๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 
๘.  งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานจัดท างบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๑๐.๒  การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมีจ านวน
ลดลง 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
2.2.2 (๕) กิจกรรม การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ภายในกองวิชาการ 

 2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
  เพ่ือให้การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานเป็นไปแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ภายในกองวิชาการ โดยจัดท าทะเบียนเพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงานโดยเน้นการใช้งานคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ   ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้ใช้งาน ผู้ควบคุม และผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็น
แนวทาง เดียวกนั 
  3.2 เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการใช้งานวัสดุและสามารถวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสม โดยเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรายงานข้อมูลต่อหน่วยตรวจสอบได้ 
4.  เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 

บุคลากรภายในกองวิชาการและแผนงาน 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
  กองวิชาการและแผนงาน  งานธุรการ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1  รับวสัดุและบันทึกบัญชีรับวัสดุ 
  6.2  รับใบเบิกวัสดุจากผู้ขอเบิก พร้อมตรวจสอบ เพื่ออนุมัติเบิก 
  6.3  จ่ายวสัดุและบันทึกบัญชีจ่ายวัสดุ 
  6.4  ผู้ขอเบิกวัสดุรับวัสดุ ตรวจรับวัสดุตามที่ขอเบิก 
  6.4  ตรวจสอบวัสดุประจ าปี พร้อมรายงานผล 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
  10.1   ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
  10.2   สามารถวางแผนการจัดหาวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงานราชการของกองวิชาการละแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  
๒.๒.๒ (๖) กิจกรรมควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีของหน่วยงาน กองช่าง 

 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน ในแต่ละหมวด

ละประเภทต่างๆ  และเป็นไปแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในกองช่าง  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส  หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์
ซับซ้อน และป้องกันการใช้เงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจและพวกพ้อง  สามารถตรวจสอบได้   
  ๓.๒ เพ่ือให้ ให้ทราบถึงความต้องการของใช้งานงบประมาณเป็นไปตามความต้องการและ
เหมาะสม โดยเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรายงานข้อมูลต่อหน่วยตรวจสอบประจ าปีงบประมาณได้ 
 

๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 
  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เพ่ือให้ และเกิดประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ภายในกองช่าง   
๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณของกองให้ถูกต้อง  พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
  ๖.๒ ก่อนด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยมีการตรวจสอบราคาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖0 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานธุรการ กองช่าง 
๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑๐.๒ มีการควบคุมการใช้จ่ายเงิน เพ่ือมิให้มีการส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อ 

๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  
๒.๒.๒ (๗) กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน กองช่าง 

 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 

  เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุประเภทต่างๆ  และเป็นไปแนวทาง
เดียวกันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในกองช่าง  มีจัดท าทะเบียนเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ / อุปกรณ์ 
ต่างๆ โดยเน้นการใช้งานคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันผู้ควบคุมลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/
อุปกรณ์ การใช้งานได้อย่างละเอียด  และเตรียมพร้อมไว้ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะมีหน่วยตรวจสอบ มาตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์การใช้งานคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 
  ๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของใช้งานวัสดุและสามารถวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสม โดยเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรายงานข้อมูลต่อหน่วย
ตรวจสอบได้ 
 

๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 
บุคลากรภายในกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุย่อยของกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ภายในกองช่าง   
 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ รับวัสดุและบันทึกบัญชีรับวัสดุ 
  ๖.๒ รับใบเบิกวัสดุจากผู้ขอเบิก พร้อมตรวจสอบ เพื่ออนุมัติเบิก 
  ๖.๓ จ่ายวัสดุและบันทึกบัญชีจ่ายวัสดุ 
  ๖.๔ ผู้ขอเบิกวัสดุรับวัสดุ ตรวจรับวัสดุตามที่ขอเบิก 
  ๖.๕ ตรวจสอบวัสดุประจ าปี พร้อมรายงานผล 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖0 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานธุรการ กองช่าง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
  ๑๐.๒ สามารถวางแผนการจัดหาวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงาน 



๑๐๘ 

 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันทุจริต 
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ 

๒.๒.๓  สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๒.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
                   เทศบาลเมืองบางกรวย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลัก
ของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบส าคัญอันในอันที่จ าบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบายของรัฐบาลและท้องถิ่น     ดังนั้นการบริหารจัดการโดยการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
                    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองบางกรวย  จึงมีการบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการจัดการบริการสาธารณะตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล  ( การจัดการผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย ) โดยในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันไม่เลือกปฏิบัติ 
๓.๒เพ่ือให้เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                  ปี 2560 



๑๐๙ 

 
 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  
2.2.3 (2) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การอนุรักษ์แหล่งน้ า การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในพ้ืนที่เขตเทศบาล เป็นต้น โดยผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในงานด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน และมีผลต่อการพัฒนางาน
ด้านอื่นๆ ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม   
3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย , แผ่นพับความรู้ , ป้ายไวนิล 

3.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องและโปร่งใส  

3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.๔ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
3.๕ เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
3.๖ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาลและประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
4.1 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางกรวยให้แก่

ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
4.2 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ , ป้ายไวนิล , สื่อมัลติมีเดีย  รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน / จัดท ารูปแบบการน าเสนอ ประชาสัมพันธ์ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
300,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



๑๑๑ 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 มี สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ ช่ น  แ ผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์  , ป้ายไวนิล  , สื่ อ
มัลติมีเดีย   

การสังเกตุ การสังเกตุ 

๒ ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา / 
ปรับปรุง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แบบทดสอบ แบบสอบถาม 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ในการพัฒนา / ปรับปรุง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  



๑๑๒ 

 

2.2.3 (3)  โครงการการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 

  เทศบาลเมืองบางกรวย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่บริหารจัดการโดยการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลและให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยมี
การปรับระบบการท างาน แต่ละกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีทั้งในด้านเอกสาร ด้านการก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานของแต่ละกระบวนงาน เพ่ือให้บริการที่ดีต่อประชาชน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง  ๑๗  ประเด็น ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

  กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย มีการบริการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านถนน ทางเดินเท้า และทางเท้า,ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,ด้านระบบ
ระบายน้ า โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ    และเพ่ือ
เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 
  กองช่าง ได้ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่าง
สูงสุด โดยไม่เห็นแก่พรรคพวกหรือผลประโยชน์ อย่างทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ     
  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ     
๖.๒ ด าเนินการตามค าร้องที่ส่งมายังเทศบาล หนังสือจากหน่วยงานต่างๆ หรือทางโทรศัพท์ 

ทางเว็บไชต์ และทางศูนย์ด ารงธรรมของเทศบาล 
๖.๓ ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง และสถานที่ พิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน 
๖.๔ น าเสนอผู้บริหารตามล าดับ เพ่ือพิจารณาสั่งการ  ประสานผู้แจ้งเพื่อด าเนินการต่อไป 
๖.๕ ตรวจสอบวัสดุประจ าปี พร้อมรายงานผล 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖0 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ใช้งบประมาณรวบในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
 



๑๑๓ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย 
 

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
  ๑๐.๓ ประชาชนเข้าใจในการบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร    

2.2.3 (4)โครงการการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ 



๑๑๔ 

 

พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  เทศบาลมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน     ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (๙)  ประกอบ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๑๖ (๒๙)   พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา๒๐ , มาตรา ๔๑  
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงเป็นมาตรการส าคัญประการ
หนึ่งในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

เทศบาลบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยมี
การปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ดี  ทั้งในด้านเอกสาร  การส่งต่องาน  การ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน   ให้บริการตามล าดับที่ประชาชนติดต่อประสานมา  เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน   อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้  เทศบาลยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยในแต่ละขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติภารกิจ  ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
  ๓.๒ เพ่ือให้การบริการ เป็นไปอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  เป็นธรรม   โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  เจ้าหน้าที่ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   ไม่เห็นแก่พรรคพวกหรือผลประโยชน์ต่างๆ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเทศบาล 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ รับเอกสารค าร้อง  หนังสือจากหน่วยงานต่างๆ  หรือทางโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ   
  ๖.๒ ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง  น าเสนอผู้บังคับบัญชา  เพื่อพิจารณาสั่งการ 
  ๖.๓ การให้บริการพิจารณาจากเหตุผล  ความจ าเป็นเร่งด่วน    
  ๖.๔ ประสานผู้แจ้งเพ่ือด าเนินการตามความประสงค์    

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๑๑๕ 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๑๐.๒  ประชาชนเข้าใจในการให้บริการสาธารณะ  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  



๑๑๖ 

 

2.2.3 (5) ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

เทศบาลเมืองบางกรวย มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ก าหนดเลขท่ีบ้าน และขอมีบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยด าเนินการที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย ณ ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการที่ดี 

ในขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานโดย 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย
สูง การเข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจ าตัว รหัสลับ และลาย
พิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/น าระบบถ่ายส าเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการ
สวมตัวบุคคลก่อนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเป็นกลไกลส าคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้าง
ความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนอีกด้วย 

- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วย
ตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ(MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง(Dopa Intranet) เข้า
สู่โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic 

นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบบัตรคิวเพ่ือ
ให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันไม่เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
  
 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 



๑๑๗ 

 

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของ
ระบบงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ประชาชน

ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๖.๒ ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  



๑๑๘ 

 

2.2.3 (6) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ี
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
ภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง
ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งใน
การทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ 
ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับความอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  

ดังนั้น เทศบาลเมืองบางกรวย ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอนสนองความ
ต้องการของประชาชน 

3.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ 



๑๑๙ 

 

3.๔ เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหา
ประโยชน์หรือการกระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
การจัดท าบัตรคิวในการบริการแก่ประชาชนทั่งถึงเป็นธรรม  

 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย  

 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิวและ

การใช้บริการล าดับบัตรคิว 
๖.๓ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
๖.๔ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือ

น ามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

  - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง  
๑๐.๒ ผลผลิต 

   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มารับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

มิติที่  ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
๒.3 มำตรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำร และในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  

๒.๓.๑  (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การลดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย  
เรื่อง  สถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการจ าหน่ายอาหาร  และการสะสมอาหาร  ประกอบกับ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๑๐  บัญญัติให้
ตราเป็นเทศบัญญัติจึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ   โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และประเภทเพ่ือ
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ  รวมทั้งป้องกันโรคต่าง 
ๆ  เพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งการด าเนินการดังกล่าว  มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบ มาตรา ๖๐แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  จึง
จ าเป็นต้องตราเป็นเทศบัญญัตินี้ 

กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ   เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย  
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  ประกอบกับพระราชบัญญัติ  การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ประกอบกับ มาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๕๑๐  บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติจึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

กิจกำรตลำด   เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.๒๕๓๘  ซ่ึง
ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  ได้
ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้จัดตั้งตลาด  ผู้ขายของ  และ
ผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติ  ประกอบกับ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไข



๑๒๑ 

 

เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐  บัญญัติให้ตราเป็น เทศบัญญัติจึง
จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้     

กิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองบางกรวย  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓      มาตรา ๖๓  และ  มาตรา ๖๕  ไดก้ าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ  มูลฝอย    ประกอบกับ มาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๑๐  บัญญัติให้ตราเป็น เทศบัญญัติจึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

3.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4.  เป้ำหมำย / ผลผลิต 
ขั้นตอน  (กำรขอใบอนุญำต)      หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
๑.  ผู้ประกอบการกรอกแบบค าร้องขออนุญาตแสดง    ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                        
หลักฐานพร้อมตรวจสอบ (๕ นาที)     (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
๒.  ตรวจสอบใบค าร้องและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๕ นาที)                                     (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
๓.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบที่ตั้งสถานประกอบ  ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กิจการแล้วพิจารณาออกใบอนุญาต (๕ วัน)    (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
๔.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งผู้ยื่นค าขออนุญาต  ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียม (๑๕ วัน)   (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
๕.  รับช าระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต (๕ นาที)  ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
* หมายเหตุ  รวมระยะเวลาในการให้บริการ  ๒๐  วัน 

ขั้นตอน  (กำรขอต่อใบอนุญำต)    หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑.  กรอกแบบค าร้องขอต่อใบอนุญาตแสดงหลักฐาน   ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมตรวจสอบ (๕ นาที)      (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
๒.  ตรวจสอบใบค าร้องและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ใบอนุญาตเดิม (๕ นาที)      (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
๓.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบสถานที่ตั้งสถาน   ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกิจการแล้วพิจารณาออกใบอนุญาต (๑๐ นาที)  (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
๔.  รับใบอนุญาต       ๑.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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        (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 
* หมายเหตุ  รวมระยะเวลาในการให้บริการ  ๒๐  วัน 

5.  พืน้ที่ด ำเนินกำร 

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

1.  แต่งตั้งคณะท างาน ศึกษาระบบงานที่ปรับปรุง เพ่ือลดขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  

๒.  จัดท าแบบของงานต่างๆ ให้กระชับ ครอบคลุม ชัดเจน ตามความจ าเป็นของแต่ละ
กระบวนงาน  

๓.  ซักซ้อมท าความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติจริง 

๔.  จัดท าค าสั่ง เสนอผู้บริหารลงนาม  

๕.  จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชน ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  

๖.  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ  

๗.  สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปี 2560 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 (-ไม่ใช้งบประมาณ) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบาง

กรวย 

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ๑.  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นแต่ละกระบวนงานได้ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๕๐  
๒.  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  ได้รับการบริการที่ดี  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ให้บริการประชาชนมากขึ้น  
 ๓.  ประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานและมีความพึงพอใจในการรับบริการ

มากขึ้น  
 ๔.  เกิดกระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอนและมีระบบที่รวดเร็วสะดวกต่อการบริการ

ประชาชน และ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรของเทศบาลฯ 
  

 



๑๒๓ 

 

 
 

                         
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  

๒.๓.๑  (๒) มาตรการยกระดับคุณภาพบริการประชาชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลฯ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  กล่าวได้ว่าเป็นสังคม             
พหุวัฒนธรรม  เทศบาลฯจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม / ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ / บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม        
หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้  โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส  (Transparency)  และหลักเสมอภาค  (Equity)  โดยแบ่งแยกด้าน  เพศ  ถิ่นก าหนด  เชื้อ
ชาติ  ภาษา  อายุ  ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา  การฝึกอบรมและอ่ืนๆ  สอดคลองกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์  สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น  เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน  เทศบาลฯจึงมีการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน        มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ  รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

3.  วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4.  เป้ำหมำย / ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลเมืองบางกรวย 

6.  วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม / ไม่เลือกปฏิบัติ

เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์  เป็นต้น 



๑๒๔ 

 

    6.2  จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอัตราค่าบริการ (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6.3  จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ได้แก่  จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

6.4  จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่  ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ 

6.5  จัดให้มีป้าย 3 ภาษา ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษามาลายูกลาง 
6.6  มีการน าระบบออนไลน์  ซอฟต์แวร์  สกอร์คาร์ด  สมาร์ทบ็อกซ  (Scorecard Smart 

Box) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน  (Services Level Agreement : SLA) 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4  ปี  ปีงบประมาณ  (2561 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

มิติที่  ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ ์
๒.๔.๑  มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร  
                ๒.๔.๑  (๑) กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตอาสา 
๒. หลกักำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยกลไกประชารัฐ เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/เอกชน อันเป็นแนวทางการพัฒนาบริหารประเทศ เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่ น่าอาศัย อันจะส่งผลให้พ้ืนที่เขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือยกย่องประชาชน ที่สนับสนุน/พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย 
๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของประชาชนที่ได้รับรางวัล ให้เป็นตัวอย่างที่ดี

แก่สาธารณชน 
๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้ประชาชน ที่สนับสนุน/พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
๔. เป้ำหมำย 

เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ห้องประชุม เทศบาลเมืองบางกรวย 
๖.วิธีด ำเนินกำร 

 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ประสานผู้น าชุมชน เพ่ือคัดเลือกบุคคลในชุมชนของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๓ จัดท าเอกสาร / เกียรติบัตร ส าหรับผู้มีจิตสาธารณะในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ดีเด่น 
 

๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเสนอผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2560 

 



๑๒๖ 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑๐. ตังชี้วัด / ผลลัพธ์ 
บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับ

ประชาชนโดยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

มิติที่  ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
๒.๕.๑ ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๒.๕.๑ (๑)  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

3.2 เพ่ือให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย 

 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมนิการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 



๑๒๘ 

 

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปี 2560 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

มิติที่  ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
๒.๕.๒ มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๒.๕.๒ (๑)  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ตรวจสอบควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญ ช่วยให้
การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาล  เมืองบางกรวย 
ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความ
ร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปีได้มอบหมายให้ 
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและ และรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและ ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ ตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ   

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย  



๑๓๐ 

 

6. วิธีด ำเนินกำร  
- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปี 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  (-ไม่ใช้งบประมาณ)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวยมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือ

รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองบางกรวยมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

มิติที่  ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
๒.๕.๓ ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๒.๕.๓ (๑) รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ด ำรงธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

เนื่องจากประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวยได้รับความเดือดร้อน จึงร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือให้ทางเทศบาลเมืองบางกรวยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    
                     3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักว่าปัญหามิได้ถูกเพิกเฉยและได้รับการแก้ไข 
                     3.3 เพ่ือให้ทางเทศบาลได้รับรู้ เข้าใจปัญหาของประชาชนและแก้ไขได้ถูกวิธี 
4.  เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน   
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1  รับเรื่องร้องทุกข์ 
  6.2  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.3  ท าการหาข้อเท็จจริงในปัญหาความเดือดร้อนนั้น 
  6.4  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  6.5  รายงานผลแก่ศูนย์ด ารงธรรม 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
  10.1   จ านวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข 
  10.2   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 
๒.๕.๓ (๒) ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรที่

ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง ว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลกระท าผิดหรือไม่    
                     3.2 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา 
                     3.3 เพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้รับโทษที่เหมาะสม แก่ความผิดนั้น 
4.  เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กร 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน   
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1  รับเรื่องร้องเรียน กรณีถูกกล่าวว่ากระท าผิด 
  6.2  ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
  6.3  สอบข้อเท็จจริง 
  6.4  ชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลกระท าความผิดหรือไม่ 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
  10.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องเรียนและผู้ถูกกล่าว 
  10.2 บุคลากรในองค์กรตะหนักถึงหน้าที่การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

 

 
 
 



๑๓๓ 

 

 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



๑๓๔ 

 

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
๓.๑ จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมมูลข่ำวสรของทำงรำชกำร 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๓.๑.๑ (๑) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลเพื่อความสะดวกส าหรับประชาชน 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ  ปัจจุบันเทศบาลเมืองบางกรวยได้จัดสถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย
ดังกล่าวก าหนดไว้ และให้บริการประชาชน  ณ กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 3 ใช้ชื่อว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองบางกรวย  โดยมีฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ  
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู และขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาล 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  และเป็นการเพ่ิมความ
สะดวกให้กับประชาชนที่มาขอใช้บริการ  การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ว  รวมทั้งให้ความรู้ในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ได้ทุกขั้นตอน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นปัจจุบัน  ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  
3.2 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบางกรวย มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบางกรวย  ชั้น 3 กองวิชาการและแผนงาน 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 มีการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และสถานที่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้า

ตรวจดู 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  เรียงตามหมวดหมู่สืบค้นได้สะดวก 
6.4 มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน  เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



๑๓๕ 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 
มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

๓.๑ จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๒ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำน
งบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกำร  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชำชนทรำบ และตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๓.๑.๒ (๑) “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบางกรวย” 
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงการสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักของเทศบาลเมืองบางกรวยได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

    ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
    ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง 
 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

   พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาล 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 
    จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
     - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
     - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบางกรวยตามชุมชน ทั้ง 49 ชุมชน 
     - รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและ  
     ให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
     - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 

    - ประกาศผ่านเว็บไซต์/ไลน์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 



๑๓๗ 

 

      ส่วนท้องถิ่น 
 ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
     ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
     งานสารสนเทศและงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
     กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางกรวย 
     
 ๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

            10.1 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
    10.2 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
    10.3 ประชาชนหรือผู้รับบรกิารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
    10.4 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 
มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนนิกิจกำร ตำมอ ำนำจ

หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๓.๒.๑ (๑) โครงการกระจกหกด้าน 
2.  หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
  ตามที่เทศบาลเมืองบางกรวย ได้จัดตั้งชุมชนขึ้นในเขตเทศบาล ฯ เพ่ือให้ประชาชนได้มีผู้น า
ชุมชนในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
น าข้อมูลข่าวสาร และบริการไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางกรวย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน 
  3.2  เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
  3.3  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงชุมชน 
  3.4  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารเทศบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
คณะกรรมการชุมชน หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
4.  เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  (เป้ำหมำย) จัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ๆ ละประมาณ 130 คน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุมชน ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการภายนอก และผู้เกี่ยวข้อง 
  (ผลผลิต) ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการของชุมชน และเกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4 เทศบาลเมืองบางกรวย หรือสถานที่ที่เหมาะสม 
6.  วิธีด ำเนินกำร 
  6.1  เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ 
  6.2  ประสานงานหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และคณะกรรมการชุมชน โดยการ
ท าหนังสือเชิญประชุม 
  6.3  เตรียมเอกสารข้อมูล ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม 
  6.4  ด าเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 
  6.5  แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะของชุมชนให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไข 
  6.6  รวบรวมผลการแก้ไขจากส่วนราชการ แจ้งชุมชนทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ห้วงระยะเวลาตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 



๑๓๙ 

 

 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  60,000.-บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  (ตัวช้ีวัด)  จัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และปัญหา
ชุมชนได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  (ผลลัพธ์)  ได้ทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริง และตรงตามความต้องการของประชาชน ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างผู้บริหารเทศบาล ส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาล ฯ ส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน ท าให้การติดต่อประสานงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๓.๒.๑ (๒) งานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
2.  หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  หรืออัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (เหตุที่เกิดในคนหมู่มาก) เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ  

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้า
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
  3.2  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  
  3.3  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับผู้ประสบสาธารณภัย ท าให้ประชาชนไม่คิดว่าส่วนราชการ
ทอดทิ้ง ไม่ให้การช่วยเหลือ 
  3.4  เพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ไม่ล้าช้า และ
เป็นไปตามระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการ 

4.  เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  (เป้ำหมำย) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 
(เกิดจากคนหมู่มาก) 
  (ผลลัพธ์) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ฯ ได้รับการช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นให้กับผู้ประสบสาธารณภัย 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยที่ประสบสาธารณภัย 

6.  วิธีด ำเนินกำร 
  6.1  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเหตุสาธารณภัย 
  6.2  กรอกแบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบสาธารณภัย 
  6.3  แจ้งเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ประสบสาธารณภัยแจ้งความเป็นหลักฐาน 
  6.4  ลงพ้ืนที่สอบปากค าเพ่ือนบ้านข้างเคียงผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมบันทึกภาพถ่าย 
  6.5  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท างานบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย เช่น กองช่างประมาณการความเสียหายบ้านที่ประสบสาธารณภัย 

                     6.6  จัดส่งเอกสารที่สอบ และบันทึกปากค า รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กองคลัง
ด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ 
  6.7  แจ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยรับเงินช่วยเหลือ (รับเช็ค) ตาม
ประมาณการความเสียหาย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 
  6.8  รายงานผู้บังคับบัญชา เป็นไปตามสายผู้บังคับบัญชา รวมถึงรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือโปรดทราบต่อไป 



๑๔๑ 

 

 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  2560 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
  งบกลางเทศบาลเมืองบางกรวย 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  (ตัวช้ีวัด) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เทศบาล ฯ 
  (ผลลัพธ์) ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

 
 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๓.๒.๑ (๓) โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2.  หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน และน าแผนชุมชนมาเป็นส่วนประกอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวยได้ให้ความส าคัญ โดยด าเนินการตามแนวทาง และ
หลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนทุกขั้นตอน และน า
แผนชุมชนเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี อีกท้ังยังใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของเทศบาล ซึ่งจะได้มีการติดตามประเมินผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือ
โครงการ วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

เพ่ือให้การจัดท าแผนชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้จัดท าโครงการ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ 
คณะกรรมการ ชุมชน  ผู้น าชมุชน  และประชาชน  เพื่อให้สามารถจัดท าแผนชุมชนได้ครอบคลุมตามสภาพ 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชน  

๓. วัตถุประสงค ์    

  ๓.๑  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น  

๓.๒  เพ่ือรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน  
๓.๓  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาล  
๓.๔  เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการจัดท าแผนชุมชน  
๓.๕  เพ่ือให้ได้แผนชุมชนที่ตรงกับความต้องการของชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหา และ

พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
๓.๖  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมคณะกรรมการชุมชน  คณะท างานสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
จัดท าแผน สมาชิกในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน  ๔๙  ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ส าหรับให้
ประชาชนได้แสดความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

 



๑๔๓ 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ  
๖.๒  ประสานชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชาคม  
๖.๓  จัดเตรียมสถานที่ในการประชาคม  
๖.๔  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประชาคม  
๖.๕  ด าเนินการตามโครงการ  
๖.๖  ติดตามประเมินผล  

๗.  ระยะเวลำ  และสถำนที่ด ำเนินกำร  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

๘.  งบประมำณ     

งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  

๙.  ผู้รับผิดชอบ  

  งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบางกรวย  

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑   การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๐.๒   ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ๑๐.๓   ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 

๑๐.๔  ประชาชนเข้าใจกระบวนการในการจัดท าแผนชุมชน    
 ๑๐.๕  แผนพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและน าไปบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม 

๑๐.๖  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
๓.๒.๒ มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
๓.๒.๒ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุข  

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญ นั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ตาม  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

๓.๒  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
๓.๓  เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่   

 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ี 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
                     ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

๖.๒   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
๖.๓   รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางกรวย 
๖.๔   ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
๖.๕   แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

 

 
๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟสบุ๊ค 
 



๑๔๕ 

 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
                ไม่ใช้งบประมาณ    

 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
                 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย       

 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
๑๐.๑  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้

เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐.๒  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข ์

๑๐.๓  ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
๓.๒.๓ มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบ

ถึงกำรได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร 

๓.๒.๓ (๑) การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ   
2.  หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ทุกครั้งจะมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์    เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม

ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4.เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

 ประชาชนที่ต้องการร้องเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ  2560 
8.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
9.งบประมำณด ำเนินกำร  

 ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร     

๓.๒.๓ (๒) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ด้วยเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่างทางต่างๆ ได้ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์  แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง หรือผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาล  

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กองช่างมีการแต่งตั้งนายช่างเขต/นายตรวจเขต ของ
แต่ละเขต และผู้ควบคุมงาน ของแต่ละโครงการการก่อสร้างไว้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงตาม
ขั้นตอนของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่มีการร้อง พร้อมทั้งแจ้งผลร้องเรียนให้ทราบ
โดยเร็ว 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหา
ทุจริต  
  ๓.๒ เพ่ือให้ ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ
ส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
  ๓.๓เพ่ือให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 
  ประชาชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย   
 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น 
  ๖.๒ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อใช้มาตรการในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็น
ธรรม ไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือผลประโยชน์ 
   

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖0 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองช่าง  เทศบาลเมืองบางกรวย 
 

 
 



๑๔๘ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
  ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
๓.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร     

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

1. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร      

3.3.1 (1) ประชุมประชาคมเมือง ประจ าปี 2560 
2. หลกักำรและเหตุผล/ที่มำของกิจกรรม   

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวน หลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดท า
กิจกรรม ประชุมประชาคมเมืองประจ าปี 2560 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
 3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และส่งเสริม
ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนา
ท้องถิ่น  
 4. เป้ำหมำย  

  ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ผู้น าชุมชน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองบางกรวย  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน  
 5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

 เทศบาลเมืองบางกรวย  
 6. วิธีด ำเนินกำร   

 5.1 ประกาศประชุมประชาคม   
 5.2 ท าหนังสือเชิญประชุม  ด าเนินการจัดประชุม   
 5.3 น าปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดท าแผนพัฒนา   
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร    
 8   พฤศจิกายน 2559  

 8. งบประมำณ  5,000 บำท  
 9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองบางกรวย 
  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

 10.1  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 
 10.2  ผู้เข้าประชุมได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล และเทศบาลได้น า

ข้อเสนอแนะ  และปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาเทศบาล  



๑๕๐ 

 

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
๓.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.3.3 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร     

๓.3.3 (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับงานก่อสร้างภายในเขตเทศบาล 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นหลักส าคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือความโปร่งใส ทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิด
ประชาชนรับทราบความต้องการ และปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ที่ส าคัญที่สุด คือ การสร้าง
กลของการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง   

ฉะนั้น การด าเนินงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงรับฟังความคิดเห็น ร่วมสังเกตการณ์การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้งาน
ก่อสร้างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค่าตรงความต้องการของประชาชน และเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง    
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้การประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานในการด าเนินโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน    
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายและสังเกตการณ์ขั้นตอนในการด าเนินการก่อสร้าง 
  ๓.๓เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชนให้มีตรวจสอบการ
ทุจริตในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้ำหมำยและ / ผลผลิต 
  เทศบาลเมืองบางกรวยและประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย   
 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ ก่อนจะด าเนินการโครงการก่อสร้างทุกประเภท ต้องมีการจัดประชาชาคมแสดงความ
คิดเห็น 
  ๖.๒ จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานส ารวจพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และความ
ต้องการของประชาชน 
  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖0 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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  กองช่าง  เทศบาลเมืองบางกรวย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนและโปร่งใส 
  ๑๐.๒ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและมีความพึงพอใจ 
  ๑๐.๓ ประชาชนเข้าใจในการบริการสาธารณะได้อย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
3.3.3 (2)โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

เนื่องจากเทศบาลเมืองบางกรวย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารต่างๆตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50(9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆของเทศบาลที่ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ชุมชนต่างๆ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

              เทศบาลเมืองบางกรวย และชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 



๑๕๓ 

 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้าง 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง 
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 

ได้แก่ ทางเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางกรวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
3.3.3 (3) กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบและ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดความทุจริตคอรัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

             ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

               เทศบาลเมืองบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

              ท าจัดงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิก การจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวยในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานการแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
ทุก 3 เดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
               ตลอดปีงบประมาณ 2560 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
               ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
               งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลเมืองบางกรวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 



๑๕๕ 

 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

๓.3.3 (4) กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บางกรวย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมือง
บางกรวยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลเมือง
บางกรวย โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบาง
กรวยขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวยและแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลเมืองบางกรวยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวยก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย จ านวน 11 คน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

 เทศบาลเมืองบางกรวย  
6. วิธีด ำเนินกำร   

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

 ปีงบประมาณ 2560   
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองบางกรวย 
  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

 เทศบาลเมืองบางกรวยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บางกรวยเพื่อติดตามและตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต  

 
 

 



๑๕๖ 

 

 

 
 

มิติที่ 4 
กำรส่งเสริมและปรับปรงุกลไกในกำรตรวจสอบ

กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินก ำหนด 

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร     

4.1.1 (๑) จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2560 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมือง
บางกรวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่
แทรกอยู่ภายในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีข้อระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองบางกรวยเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
          ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

    ๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องละเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี 
          และด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
    ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
          ข้อบังคับ ค าสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
    ๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
    ๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไป 
          อย่างเหมาะสม 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และครูผู้แลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ของเทศบาลเมืองบางกรวย 
 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบางกรวย 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 

๖.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ

วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 



๑๕๘ 

 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

    ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานสารสนเทศ  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
          ของงานมากขึ้น 
  ๑๐.๒ ลดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย 
  ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 
 

  



๑๕๙ 

 

๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร     

4.1.1 (2) กิจกรรม จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองบางกรวย 

   ๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
   ๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลเมืองบางกรวย 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
   5. คณะกรรมการติดตามปละประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวมรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางกรวย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
  



๑๖๐ 

 

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินก ำหนด 

4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำร
ปรับปรุง หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน
ให้ผู้ก ำกับดูแล 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร 

4.1.2 (1) กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็น
องค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์  ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงาน
ในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลเมืองบางกรวยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวยขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
    ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
   ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน บุคลากรภายนอกที่เก่ียวข้อง 

    ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 



๑๖๑ 

 

 
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เพ่ือให้การควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
  ๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างาน  
    เพ่ือสรุปข้อมูล 

    ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรี 
เมืองบางกรวยและผู้บริหารทราบ 

 ๖. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
เทศบาลเมืองบางกรวย / ปีงบประมาณ 2560 

 ๗. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลเมืองบางกรวย 

 ๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๙. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ๙.๑ การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
    ๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ 
          ในการตัดสินใจ 
    ๙.๔การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  
    ข้อบังคับที่วางไว้ 
    ๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลกาปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 
 ๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จ 
            ตามก าหนดเวลา 
    ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
    ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
    ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
    ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม 
            ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 



๑๖๒ 

 

 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร 

4.1.2 (2) มาตรการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเมืองบางกรวย 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาลเมืองบางกรวยในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินการและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เสี่ยงไปด าเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการจรวจการแผ่นดิน ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการของเทศบาลเทศบาลเมืองบางกรวย 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
๖. วิธีด ำเนินกำร 

๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวย
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารการจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

๖.๒ หัวหน้าสว่นราชการของเทศบาลเมืองบางกรวยน าแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนของราชการ (ระบบส่วนย่อย) 



๑๖๓ 

 

๖.๓ หัวหน้าสว่นราชการของเทศบาลเมืองบางกรวยรายการผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวย 

๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองบางกรวยประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 2560 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางกรวย 
๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารการจัดการความเสี่ยง  

 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
  



๑๖๔ 

 

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้

เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร 

                                         4.3.1 (1) โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรเพิ่มประสิทธิภำพกฎหมำยส ำหรับผู้แทนท้องถิ่น”  

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่  การด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ     
ความช านาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ  ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน  หรือการพัฒนาท้องถิ่น  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  อย่างแท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  
ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  หรือการมีกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ  ซึ่งท าให้  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ทราบ  และมีผลท าให้เกิดความเสี่ยงในการ
บริหารงาน  นั่นคือ  การท าผิดกฎหมายระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้งถูกร้องเรียน  ถูกตรวจสอบ
ความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และมีผลท าให้การ
บริหารงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น  ไม่สามารถด าเนินการส าเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  ค าสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ เทศบาล
เมืองบางกรวย จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพกฎหมายส าหรับผู้แทนท้องถิ่น” ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและ

สาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก

การเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 



๑๖๕ 

 

๓. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรก
ครองส่วนท้องถิ่น  และท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

๔. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองบางกรวย จ านวนไม่น้อยกว่า 

๓๐ คน เข้าร่วมอบรม 

เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับความรู้ในเรื่อง

ของระเบียบ กฎหมาย สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร    

ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  ๑. ผู้รับผิดชอบวางแผนงาน และจัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ด าเนินการจัดโครงการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย 

และการปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
๕. ประเมินผลการอบรม และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน    

ปีงบประมาณ 2560  

๘. งบประมำณ  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร        
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
๓. ค่าอาหารกลางวัน       
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
๖. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน 
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดการอบรม  



๑๖๖ 

 

๙. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย 

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ  

ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดตามระเบียบ 

กฎหมาย และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานได้ 
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ

ท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย

บริหำรตำมกระบวนกำรและวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด  
๑. ชื่อโครงกำร  / กิจกรรม/มำตรกำร 

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแมจ้ะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็ยังคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไป โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาล                       
เมืองบางกรวย มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต 

เทศบาลเมืองบางกรวย จึงด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมากขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาล เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาการทุจริต            
    

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร   
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้              

  
3.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึนจริต สามารถตรวจสอบได้         

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย จ านวน ๑๘ คน                                          

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลเมืองบางกรวย                                                    

6. วิธีด ำเนินกำร 
3.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม

สภาท้องถิ่น                                                                                                               
3.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ า การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ            
  

 



๑๖๘ 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖0         

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล                          

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุมสภาให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้ส าหรับ

การประชุมสภาเทศบาลครบทุกคน                                                                                         
   - มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคระกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
   - สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   - การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้                           
 
 
 
 
 

 
 

 
 


