


                     
 
 
                              

 
 

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 
เรื่อง   การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครขอนแก่น  

-------------------------------------- 
 
  ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ด่วนมาก  ที่ ขก 0023.4/ว 10118  ลงวันที่  30  มีนาคม  
2560  เรื่องขอความร่วมมือด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต  ประจ าปี  2560  ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดส่งให้
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดขอนแก่น  ภายในวันที่  24  พฤษภาคม  
2560  นั้น   
  บัดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)  
เทศบาลนครขอนแก่น  เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลนครขอนแก่น ให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  23   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 
 
 
 

       (นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์) 
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



สารบัญ 

           หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า            
             องค์ประกอบ ประกอบด้วย     
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร   1 
   หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 5 
   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน      7 
   เป้าหมาย        7 
   ประโยชน์ของการจัดท าแผน      7 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
           องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี 9  
   (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   แยกตาม 4 มิติ 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    17 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปปส่่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเปนนประเด น

ไปด้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใ ช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจ่งใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไปกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
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กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผ่กขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรไปด้รับค่ำตอบแทนที่ไปม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

กำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในเทศบำลนครขอนแก่น 
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ มีการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งมีบุคลากรซึ่งส่วนมากเป็นคนในท้องถิ่นที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของ
ตนเอง และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 

ด้านการป้องกันการปราบปรามการทุจริต เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็ง นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในระดับชุมชนร่วมกันกับผู้มีส่วน
ได้เสียในหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพ่ือการปราบปรามการทุจริต 
 

วิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การด าเนินงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการคาดการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการแก้ไขการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ สามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ
ศักยภาพการด าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลนครขอนแก่นได้ดังนี้ 
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ตำรำงวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน(Weaknesses) 

S1 การประกาศนโยบายและเจตจ านงของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

W1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท าให้
การปฏิบัติงานเกิดข้อบกพร่องและผิดพลาดได้ 

S2 เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียใน
หน่วยงาน ภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต 

W2 ภารกิจงานถ่ายโอนตาม พรบ.กระจายอ านาจ 
พ.ศ.2542 พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ
กับงานภารกิจที่ถ่ายโอน 

S3 วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งการรวมพลัง
สร้างสรรค์ท่ีมีอย่างต่อเนื่อง 

W3 ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพและความพร้อมตาม
ภารกิจป้องกันปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 

S4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามล าดับความจ าเป็น และ
ความต้องการของประชาชน 

W4 จิตส านึกและความร่วมมือในการต่อต้านไม่ทนต่อ
การทุจริตของข้าราชการในหน่วยงาน 

S5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
รูปแบบ 

W5 การท างานหรือพัฒนาเชิงรับ (ตามสั่งการ) ขาด
การบูรณาการหรือร่วมมือกันในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน 

S6 มีบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีคุณวุฒิ 
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารงาน 

W6 ไม่มีระบบรายงาน หรือรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
การทุจริต หรือการด าเนินงานฯ 

S7 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

W7 ระบบการปราบปราม ด าเนินคดี ลงโทษผู้กระท า
ผิดและการคุ้มครองพยานยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 

S8 มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน W8 ความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน 

S9 มีช่องทางการร้องเรียนทุกหน่วยงาน W9 ขาดกลไกในการขับเคลื่อนและมาตรการในการ
ด าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต 

S10 มีสื่อและระบบ IT ที่เอ้ือต่อการเผยแพร่ความรู้
และปลูกจิตส านึกตามยุทธศาสตร์ 

W10 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความ
โปร่งใสในองค์กร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังไม่
ชัดเจน 

  W11 ขาดการสร้างองค์ความรู้เรื่องการตระหนักใน
หน้าที่และการต่อต้านการทุจริต 
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ตำรำงวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 

O1 รัฐธรรมนูญ/นโยบาย/วาระชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ของรัฐบาลและ คสช.ให้ทุก
หน่วยงานด าเนินงาน 

T1 วัฒนธรรม ค่านิยม ระบบอุปถัมภ์และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบราชการ 

O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและ
ดี 

T2 การบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานภาครัฐยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

O3 มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขการทุจริต
ของหน่วยงานรัฐและเอกชน 

T3 รูปแบบและกระบวนการการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น 

O4 มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูล
ได้รวดเร็ว 

T4 ทัศนคติ จิตส านึกและมุมมองของประชาชนต่อ
ปัญหาการทุจริต (ปกติ ภาวะจ ายอมและ
เพิกเฉย) 

O5 การเร่งรัดและติดตามนโยบายต่อทุจริตของรัฐ
และสากล 

T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ที่ท าให้เกิดการทจุริตรูปแบบใหม่ๆ 

O6 ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนตื่นตัวและ
อยากมีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใส 

T6 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออ านวย
ความสะดวก 

O7 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการ
ด าเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น 

T7 การคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแส ที่ยังไม่
ปลอดภัย มีความเสี่ยงทุกด้าน 

O8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้ม
การทุจริตลดลงด้วย 

T8 ผู้บริหารให้ความส าคัญน้อย ไม่ได้ผลักดันวิธี
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนอย่าง
จริงจัง 

O9 ระบบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี
ของไทยที่สามารถน ามาประยุกต์ได้ 

T9 มีผลประโยชน์แอบแฝง 

O10 การสร้างกลไก มาตรการป้องกันการทุจริตของ
ภาคธุรกิจ และประชาสังคม 

T10 ขาดการจัดท ากระบวนการท างานเพ่ือให้รู้และ
ตรวจสอบได้จัดท าเป็นคู่มือ 

O11 การสื่อสารมีข้อมูลการทุจริตและการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดและการกล่อมเกลาทางสังคม 

T11 ค่านิยมของสังคมของการทุจริตเป็นเรื่องปกติ 

O12 กระแสโลก องค์กรระดับนานาชาติ T12 โครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบ
อุปถัมภ์และทุนนิยมเอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชัน 

O13 ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

  

O14 ให้รางวัลกับผู้ที่มีผลงานเด่นที่ปลูกฝัง
จิตส านึก/ยกย่องชมเชยอย่างยุติธรรม 
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กลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ที่ส ำคัญ 

 1) S1 + S2 + O1 + O13 ประกาศนโยบายและเจตจ านงของผู้บริหารท้องถิ่น และด าเนินการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานและภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต 
 2) S8 + S9 + O3 การพัฒนาระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 3) S2 + S6 + S8 + O10 + O11 พัฒนากลไก ความร่วมมือ และกิจกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตระหว่างหน่วยงานภาคี เครือข่ายในเทศบาลนครขอนแก่น 
 4) S2 + S6 + S7 + O6 + O7 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม 
ความโปรงใส และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  
 5) S9 + S10 + S11 +O11 การหนุนเสริม และสร้างช่องทางเพ่ือการสื่อสารข้อมูล รายงานการ
ทุจริตของหน่วยงานองค์กร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
 6) S4 + O9 สร้างจิตส านึก ค่านิยมสุจริต ผสมผสานและบูรณาการการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตคนขอนแก่น 
 7) S5 + S7 + S8 + S9 + O14 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีระเบียบการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน ส่งเสริมการให้รางวัลตอบแทนโดยการคัดเลือก
พนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
 8) แก้ไข W1 + W2 +W11 + T1 +T4 T9 + T10 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมความ
โปร่งใสในองค์กร 
 9) ปรับปรุง  W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 T5 T6 T7 T8 T10 ในบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ 
และสร้างกลไก ประสานพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้อันดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
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ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  

(Corruption Perception index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2559 -2561) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง 
ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

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

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข้งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

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

 



9 
 

ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลนครขอนแก่น 

 
มิต ิ

 

ภารกจิ 
ตามมต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1การสร้าง
จิตส านึก 
และความ
ตระหนักแก ่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร  
ข้าราชการ
การเมือง 
ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และ 
ฝ่ายประจ า
ของ 
องค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

1.1.1(1)  มาตรการส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรม
ความโปร่งใสของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
1.1.1(2)  โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม แก่ผู้บรหิาร
สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น 
1.1.1(3)  โครงการอบรมพนักงาน
ครูเทศบาลและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น      
1.1.1(4)  มาตรการส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประกาศก าหนด
นโยบายคณุธรรม ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
1.1.1(5)  กิจกรรมอบรมธรรมะ 
“อยู่อย่างไรให้มสีุข” 
1.1.2(1)  ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน 
ตามประมวลจริยธรรมขององค ์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3(1)  มาตรการการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
1.1.3(2)  แผนงานการ
ประชาสมัพันธ์การใช้แอพพลิเคชัน 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 
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มิต ิ

 

ภารกจิ 
ตามมต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การสร้าง
จิต 
ส านึกและ
ความตระหนัก 
แก่ประชาชน
ทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1(1)  กิจกรรมอบรมธรรมะกับ
วันมาฆบูชา  
1.2.1(2) กิจกรรมการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
1.2.1(3)  กองทุนตั้งตัว 
1.2.1(4)  การพัฒนาผู้น าชุมชนเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
ส าหรับผู้น าชุมชนของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
1.2.1(5) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการหล่อเทียนพรรษา 
1.2.1(6) โครงการธรรมดายาตรา 
ของศูนย์เยาวชน 
1.2.2(1)  ค่าจ้างแรงงานขุดลอกท่อ
ระบายน้ า  , คลองระบายน้ า , ขุด
ลอกผักตบชวา ชุมชนภายในเขต
เทศบาล 4 เขต  
1.2.2(2)  ค่าจ้างเหมาก่อสร้างทอ่
ระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอก ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 เขต 
1.2.2(3)  โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถี 
ชุมชน 
1.2.2(4) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น 
1.2.2(5) โครงการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อพ่อหลวง 
1.2.2(6)โครงการส่งเสริมการปลกู
ผักสวนครัวในกระถางส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
1.2.2(7)  โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและรายได้ท้องถิ่น 
1.2.2(5)  กิจกรรมประชาสมัพันธ์
การช าระภาษ ี
1.2.3(1)  โครงการชุมชนวัดร่วมใจ
ลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง 
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มิต ิ

 

ภารกจิ 
ตามมต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1(1) โครงการจดักิจกรรมการ
น าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา  
กลุ่มปฐมวัย 
1.3.1(2) โครงการอบรมฟื้นฟู
เยียวยาและพัฒนาคณุภาพชายขอบ
ในสังคมเมือง 
1.3.1(3)โครงการโตไปไม่โกง 
1.3.1(4) กิจกรรมอบรมธรรมะกบั
วันมาฆบูชา 
1.3.1(5) กิจกรรมฝึกทบทวน
บุคลากรทางลูกเสือ  หลักสูตรผู้
ก ากับลูกเสือส ารอง 
1.3.2(1)  โครงการการศึกษา
ต่อต้านยาเสพตดิในเด็ก 
1.3.3(1)  โครงการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 
1.3.3(2)  โครงการอบรมปลูก
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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150,000 

 
150,000 

 
300,000 

120,000 
 
 

342,500 
 
 
- 

380,000 
 

42,800 
 

 
150,000 

 
150,000 

 
300,000 

120,000 
 
 

342,500 
 
 
- 

380,000 
 

42,800 
 

 
150,000 

 
150,000 

 
300,000 

24 
 
 

25 
 
 

26 
27 

 
28 

 
 

29 
 

29 
 

30 
 

2. การบริหาร
ราชการ 
เพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านง 
ทางการเมือง
ในการต่อ 
ต้านการทุจริต
ของ 
ผู้บริหาร 
 
 

(1)  ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการ 
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

31 

2.2 มาตรการ
สร้าง 
ความโปร่งใส
ในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1(1)  การสรา้งความโปร่งใส ่
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.2.1(2) มาตรการส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลนครขอนแก่น  
2.2.2 (1) กิจกรรมรายงาน 
รายรับจริง-จ่ายจริงประจ า 
ปีงบประมาณ 
2.2.2 (2) กิจกรรมการพัฒนา 
แผนและกระบวนการจัดหา 
พัสด ุ
2.2.2 (3) กิจกรรม "แลกเปลี่ยน 
ความรู้ความคิดเห็นผ่านระบบ LINE  
 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

32 
 

33 
 
 

34 
 
 

35 
 
 

36 
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มิต ิ

 

ภารกจิ 
ตามมต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.2 (4) โครงการการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ- 
จัดจ้าง 
2.2.3 (1) โครงการบริการ
อินเทอร์เน็ต Free-WiFi 
2.2.3 (2) กิจกรรมการให้บริการรับ
ช าระภาษ ี
2.2.3(3)  มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานจดทะเบียนพาณิชย ์
2.2.3 (4)มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
2.2.3(5) โครงการให้บริการอนุญาต
กิจกการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2.2.3(6) ขออนุญาตก่อสรา้ง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
2.2.3(7) โครงการจดัท าคู่มือหรอื
มาตรฐานการปฏิบตัิงานตามภารกิจ
ของกองวิชาการแผละแผนงาน 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

37 
 
 

38 
 

39 
 

40 
 
 

41 
 
 

42 
 

43 
 

44 
 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย 
พินิจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม 
หลักการ
บริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1(1)  การลดขั้นตอนการปฏบิัติ 
งาน 
2.3.1(2)  การมอบอ านาจของ 
นายกเทศมนตร ี
2.3.1(3)  การออกค าสั่งมอบหมาย 
ของนายกเทศมนตรี ปลัด 
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
2.3.2(1)  การมอบอ านาจอนุมตั ิ
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอน 
การปฏิบัตริาชการ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

45 
 

46 
 
 

47 
 

48 
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มิต ิ

 

ภารกจิ 
ตามมต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4  การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 
 
 
 

2.4.1(1)  โครงการบ้านสีขาว 
2.4.2(1)  โครงการคดัเลือกอปพร. 
ดีเด่น 
2.4.3(1)  โครงการครอบครัว
คาร์บอนต่ าสู่ครอบครัวสุขภาวะดี
(Low Carbon Family) 
 
 
 
 

300,000 
48,000 

 
70,600 

300,000 
48,000 

 
70,600 

300,000 
48,000 

 
70,600 

300,000 
48,000 

 
70,600 

49 
50 

 
51 

 
 
 

2.5 มาตรการ
จัดการ ใน 
กรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบ
พบการ 
ทุจริต 

2.5.1(1)  กิจกรรมจดัท าข้อตกลง
ปฏิบัติราชการ 
2.5.2(1)  มาตรการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2.5.3(1)  มาตรการด าเนินการทาง
วินัย 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

52 
 

53 
 
 

54 
 

3.  การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1  จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
 

3.1.1(1)  โครงการอบรมผู้ประกาศ
ข่าวชุมชน  
3.1.1(2)  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.  พ.ศ.2540 
แก่ประชาชน 
3.1.1(3)  กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลงั 
พัสดุ และการรบัเรื่องร้องเรียน ใน
เว็บไซต์ และแอพพลเิคชั่น 
3.1.1(4)  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น 
ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

55 
 

56 
 
 

57 
 
 
 

58 
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มิต ิ

 

ภารกจิ 
ตามมต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2(1)  อบรมให้ความรูต้าม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการพ.ศ.2540 
3.1.2 (2)กิจกรรม "การเผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 
ของเทศบาล" 
3.1.3(1) กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร ของเทศบาลนครขอนแกน่ 
 
 
 

140,000 
 
 
- 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 
 
- 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 
 
- 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 
 
- 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 

60 
 
 
 

61 

3.2  การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การรับ
และตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/
เร่ืองร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1(1)  โครงการแผนชุมชน 
3.2.1(2)  โครงการเวทีชาวบ้าน 
3.2.1(3)  โครงการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลอย่างมสี่วนร่วม 
3.2.1(4)  โครงการจดัประชุมสภา
เมืองขอนแก่น 
3.2.1(5) กิจกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนคร
ขอนแก่นในเว็บไซต์เทศบาลนคร
ขอนแก่น  และแอพพลิเคช่ัน “อยู่พ่ี” 
3.2.2(1)  โครงการตดิตามการแก้ไข 
ปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้อง 
ทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น 
3.2.2(2)  โครงการศูนยบ์ริการ 
ประชาชนแห่งที่2เทศบาล 
นครขอนแก่น 
3.2.3(1) กิจกรรมการรายงานหรอื
แจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบข้อมูล 
 
 

250,000 
400,000 
1,650,000 

 
 

160,000 
 
- 
 
 
 

12,000 
 
 

550,100 
 
 
- 

250,000 
400,000 
1,650,000 

 
 

160,000 
 
- 
 
 
 

12,000 
 
 

550,100 
 
 
- 

250,000 
400,000 
1,650,000 

 
 

160,000 
 
- 
 
 
 

12,000 
 
 

550,100 
 
 
- 

250,000 
400,000 
1,650,000 

 
 

160,000 
 
- 
 
 
 

12,000 
 
 

550,100 
 
 
- 

62 
63 
64 

 
 

65 
 

66 
 
 
 

67 
 
 

68 
 
 

69 
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มิต ิ

 

ภารกจิ 
ตามมต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1(1)  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลอย่างมสี่วนร่วม     
3.3.1(2)  โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดท างบประมาณประจ าปี
อย่างมีส่วนร่วม 
3.3.2(1)  กิจกรรมจดัหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
3.3.3(1)  กิจกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่น  
 
 

1,950,000 
 
 

350,000 
 
 
- 
 
 

92,400 

1,950,000 
 
 

350,000 
 
 
- 
 
 

92,400 

1,950,000 
 
 

350,000 
 
 
- 
 
 

92,400 

1,950,000 
 
 

350,000 
 
 
- 
 
 

92,400 

70 
 
 

71 
 
 

72 
 
 

73 
 
 
 
 

4.  การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบ
ควบคุมภายใน
และรายงาน
ควบคุมภายใน  
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
 

4.1.1(1)  โครงการจดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2564 
 
4.1.2(1)  มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลนครขอนแก่น 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

74 
 
 
 

75 

4.2 การสนับ 
สนุนให้ภาค 
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏ ิ
บัติหรือการ 
บริหารราช 
การ ตามชอ่ง 
ทางที่สามารถ 
ด าเนินได้ 
 

4.2.1(1) มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกบั
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรม "การรายงาน 
แผน-ผลประจ าปีงบประมาณ" 
4.2.3 (1) กิจกรรม "การจดัหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน" 
4.2.3 (2) โครงการอบรม 
กรรมการตรวจการจ้าง 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

76 
 
 
 

77 
 

78 
 
 

79 
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มิต ิ

 

ภารกจิ 
ตามมต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภา 
 
 
 

4.3.1(1)โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 
4.3.2(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 

 

75,000 
 
 

75,000 
 
 
 

75,000 
 
 

75,000 
 
 
 

75,000 
 
 

75,000 
 
 
 

75,000 
 
 

75,000 
 
 
 

80 
 
 

80 

 4.4  เสริม
พลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต    
 
 
 
 

4.4.1(1) กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์ ร่วมรณรงค์ “ไม่รบั 
ไม่เรียกผลประโยชน์”   
4.4.1(1)การพัฒนาผู้น าชุมชนเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
ส าหรับผู้น าชุมชนของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
4.4.2(1)การพัฒนาผู้น าชุมชนเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
ส าหรับผู้น าชุมชนของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
 
 
 

- 
 
 

500,000 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 
 
 

500,000 

81 
 
 

82 
 
 

82 
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ส่วนที่  3 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่  1 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสของเทศบาลนครขอนแก่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครขอนแก่น    

2.หลักการและเหตุผล 
ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหา รกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม  และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนอง   ความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

เทศบาลนครขอนแก่น  จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็น มาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ  กฏ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุ เจตนารมย์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้หน่วยงาน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  

1. บริหารงานและปฏิบัติ ง านต ามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ งตอบสนองความต้องการของ          
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝั งค่ านิยมและทัศนคติ ให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้า ใจ ยึดหลักคุณธรรม              
จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4.  ประชาสัม พันธ์ ให้ประชาชนแจ้ งข้อมูลข่ าวสาร เบาะแสการทุจริต  ร้ อง เรี ยนร้องทุกข์                         
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลนครขอนแก่น 

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
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3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส่ มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
2.  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ

เป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.  เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4.  เพ่ือเป็นมาตรการลงโทษกรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ 
ทุจริตอย่างจริงจัง 
4.  เป้าหมายผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
   1.  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้องบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
  2.  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  ปฏิบัติตามประกาศ
ของเทศบาลนครขอนแก่น 
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ล าดับที่  2 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล   

และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล         
นครขอนแก่น  
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะอีกอบ่างที่ขาดไม่ได้ คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทังต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะ
เข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นดังกล่าวนี้ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 2.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 

3.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 4.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักที่จะไม่กระท าขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  จ านวน  150  คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น  
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 100,000 บาท  
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๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครขอนแก่น 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลนครขอนแก่นประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น   เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักประมวลจริยธรรม  
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ล าดับที่  3 
โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

๑. ชื่อโครงการ     
โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น      

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9) การ
จัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2545 มาตรา 40 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดการศึกษาในระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี ประกอบกับนโยบายผู้บริหาร
เทศบาลนครขอนแก่น นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล กลุ่ม
บุคคล ชุมชนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม เพ่ือสร้างสรรค์สังคม 
ชุมชน และครอบครัวที่เอ้ืออาทรต่อกัน จึงให้ความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เพ่ือให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาเมืองขอนแก่น    

 ดังนั้น ส านักการศึกษาจึงได้ก าหนดโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน  มีคุณธรรม  
จรรยาบรรณ  และสามารถพัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

 1.  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
2.  น าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 ๓.  เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการวางแผนพัฒนาด้านการศึกษา เป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ด้านการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร/คณะสมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนการงาน/พนักงานครู/พนักงาน/พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ าเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน  ๕๐๐  คน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เขียนโครงการ 
 ๒.  ประชุมวางแผนรูปแบบการด าเนินการ รวมทั้งจัดหาวิทยากร    
 ๓.  ประชุมมอบหมายงานตามภารกิจ/หน้าที่ที่ก าหนด     
 ๔.  ด าเนินการอบรมตามรูปแบบที่วางไว้ 
 ๕.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
๘. งบประมาณรวมทั้งโครงการ    

๒๕๐,๐๐๐   บาท 
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9. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักการศึกษา 
10. ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประมวลผล)   

๑.  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการสอน และชีวิตประจ าวันได้        
๒.  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ 

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓.  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในความส าคัญ และคุณค่าของวิชาชีพ 
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ล าดับที่  4 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประกาศก าหนดนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ของเทศบาลนครขอนแก่น 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประกาศก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ของเทศบาลนครขอนแก่น    
2.  หลักการและเหตุผล 

เทศบาลนครขอแก่น เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตาม
เจตนารมย์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  และนโยบายของ
รัฐบาล  ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี  ธรรมาภิบาลและการป้องกัน   ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก   ในการรักษา
ศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ   และตอบสนองความต้องการ 
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

เทศบาลนครขอนแก่น  จึงได้ก าหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้น เพ่ือเป็นมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฏ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. ด้านความโปร่งใส 
     1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ                          

ของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
1.2 ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิด                         

ความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฏหมายก าหนด 
1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่

จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 2. ด้านความพร้อมรับผิด 

2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้ นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้อง                             
ตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงาน 
ของตน  

2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น                               
แก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1 มีการเรียกเก็บเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมี                                

การร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระท าความผิดจะต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อน 
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3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น 
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

4.1 ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการกระท าที่ เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน                                         
หรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

4.2 สร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรม                         
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 

4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภาย                              
ในหน่วยงาน 

4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

5.1 ให้จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งานตามภารกิ จที่ชัดเจนและเป็นไปตาม                      
ระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงาน  ที่มี
ความเป็นความธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 

5.3 ให้ความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน  
 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ใน
ห น่ ว ย ง า น รั บ ท ร า บ เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะห นั ก แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ถึ ง ก า ป ฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม                                 
และความโปร่งใส 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส่ มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2.  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.  เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4.   เพ่ือเป็นมาตรการลงโทษกรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ 
ทุจริตอย่างจริงจัง 
4.  เป้าหมายผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
   1. เผยแพร่ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้องบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
  2. กิจกรรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด 

3. ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

      คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  ปฏิบัติตาม
ประกาศของเทศบาลนครขอนแก่น 
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ล าดับที่  5 
กิจกรรมอบรมธรรมะ “อยู่อย่างไรให้มีสุข” 

๑. ชื่อโครงการ     
กิจกรรมอบรมธรรมะ “อยู่อย่างไรให้มีสุข” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 (8) ในการ
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 หมวด 2 มาตรา 16  ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น และกิจกรรมที่จะเป็น
การส่งเสริม สืบสาน  อนุรักษ์ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรมอบรมธรรมะ “อยู่อย่างไร ให้มีสุข” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือบรรยายธรรมะและ ให้ความรู้ 
ข้อคิด หลักการด ารงชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณความดี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม สร้างสังคมแห่งความดีเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
๓. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
 2.  เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดี
ของสังคม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

ณ บริเวณวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เขียนโครงการ 
 ๒.  ประชุมวางแผนรูปแบบการด าเนินการ รวมทั้งจัดหาวิทยากร    
 ๓.  ประชุมมอบหมายงานตามภารกิจ/หน้าที่ที่ก าหนด     
 ๔.  ด าเนินการอบรมตามรูปแบบที่วางไว้ 
 ๕.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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๘. งบประมาณรวมทั้งโครงการ    
380,๐๐๐   บาท 

9. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักการศึกษา 
10. ผลลัพธ์  

1.  ได้ส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
 2.  ได้ด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 3.  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 4. เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
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  1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ล าดับที่  6 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น      
2.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่นไปแล้วนั้นโดยได้
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม,มีจิตส านึกท่ีดี ,ซื่อสัตว์สุจริต
และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน,ยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฎิบัติ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่เบียดเบียนข้อเท็จจริง,มุ้งสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีความโปร่งใส่และตรวจสอบได้,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และยึดมั่นในในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
           และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้จัดท ามาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันใดเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส่ มีมาตรฐานในการ
ปฎิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2.  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.  เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.  เป้าหมายผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
   เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฏข้องบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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 9.  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลนครขอนแก่น 
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  1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่  7 
มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อประเทศ ซึ่งแม้จะมีการ
ปรับระบบการบริหารราชการให้ทันสมัย และมีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ และภาคประชาชนมา
โดยตลอดก็ตาม  แต่ทุกฝ่ายก็ต่างเห็นพ้องกันว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจนและเป็น
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง แต่แนวคิดของคนไทยส่วนหนึ่งกลับมองว่าการทุจริตคอรัปชัน
เป็นเรื่องปกติและยอมรับได้  จึงท าให้คนยินยอมที่จะเสียสละทรัพย์สินเงินทองเพ่ือซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ 
หรือตัดความร าคาญ แม้กระท่ังเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้ า หรือมีแนวคิดค่านิยมความเชื่อที่ว่า คนโกงแต่
เก่งดีกว่าคนซื่อแต่ท างานไม่เป็น  ซึ่งการกระท าเหล่านี้ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ยอมรับการคอรัปชัน  หาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรคพวก เหนือประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผล
กระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้าง
ความตระหนัก และหามาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม 
การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ  
 ทั้งนี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่ในลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
นครขอนแก่น ประกาศเทศบาลนครขอนแก่นว่าด้วยจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาล
นครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศเทศบาลนครขอนแก่นว่าด้วยจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ปฏิบัติหน้าที่โดยให้การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการ
คอรัปชันได ้   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันในเทศบาลนครขอนแก่น จึงควรจัดท าคู่มือ “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง และพนักงานสถานธนานุบาล ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกระดับทุกคน รวมไปถึงข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร และข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมิให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น 
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3. วัตถุประสงค ์
      1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเข้าใจถึงความหมาย ผลกระทบเสียหาย และบท
ก าหนดโทษของการปฏิบัติหน้าที่อันมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.  เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันในหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น 
 3.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นช่วยการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง และพนักงานสถานธนานุบาล ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เขตเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 

เผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น               
เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์  :  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง และพนักงานสถานธนานุบาล ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน/ไม่มีปัญหาการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลเรียกรับผลประโยชน์ หรือทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด  :  จ านวนเรื่องร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริตไม่เกิน  5  เรื่อง
ต่อปี 
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ล าดับที่  8 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  ท าให้ประชาชนและ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ในยุคปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านโลกโซเซียล ทั้ง 
FACKBOOK , LINE และApplication (แอปพลิเคชั่น) ในการให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการเผยแพร่อีก
ช่องทางหนึ่ง สามารถรับรู้ข้อมลูได้ผ่านทางระบบมือถือผ่านทางแอปพลิเคชั่น ถือเป็นการรับรู้ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 100 และมาตรา 103  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การโหลดแอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 
103 จากเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น ไปยังทุกหน่วยงานในองค์กร เทศบาลนครขอนแก่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น สามารถโหลดแอพพลิเคชัน 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 จากเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่นได้ 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่  9 
กิจกรรมอบรมธรรมะกับวันมาฆบูชา 

๑. ชื่อโครงการ     
กิจกรรมอบรมธรรมะกับวันมาฆบูชา 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 (8) ในการ
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 หมวด 2 มาตรา 16  ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น และกิจกรรมที่จะเป็น
การส่งเสริม สืบสาน  อนุรักษ์ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน 3 มาฆบูชานั้น ย่อมาจากค าว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ 
เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วัน
มาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 เป็นวันส าคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆ
สันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง
โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพ่ือให้พระสงฆ์น าไปประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา
และหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยในปีนี้ก าหนดจัดอบรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
๓. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
 2.  เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดี
ของสังคม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหารเทศบาล  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูโรงเรียนเทศบาลและนักเรียน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

ณ วัดมรรคส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เขียนโครงการ 
 ๒.  ประชุมวางแผนรูปแบบการด าเนินการ รวมทั้งจัดหาวิทยากร    
 ๓.  ประชุมมอบหมายงานตามภารกิจ/หน้าที่ที่ก าหนด     
 ๔.  ด าเนินการอบรมตามรูปแบบที่วางไว้ 
 ๕.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
๘. งบประมาณรวมทั้งโครงการ    

380,๐๐๐   บาท 
9. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักการศึกษา 
10. ผลลัพธ์  

1.  ได้ส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
 2.  ได้ด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 3.  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 4. เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
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  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ล าดับที่  10 

กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  

กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต   
๒. หลักการและเหตุผล 

ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่
ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน  ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศขาด
ความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น  นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  ฉะนั้น 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดท า “สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ขึ้น เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรของเทศบาล  เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล 
และพ่ีน้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรของเทศบาล  เด็ก
นักเรียนในสังกัดเทศบาล และพ่ีน้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 ๒.  เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สติ๊กเกอร์ จ านวน  ๑,๐๐๐  แผ่น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น ,โรงเรียนสังกัดเทศบาล ,ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดเทศบาล ,
ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาล ,ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆสังกัดเทศบาล และพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๒.  เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามพ้ืนที่ด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๓,๐๐๐ บาท (จ่ายจากค่าโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน) 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครขอนแก่น 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์  :  บุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น  เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล และพ่ีน้องชุมชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 ตัวชี้วัด  :  ร้อยละ  ๒o  ของบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาลได้รับรู้เกี่ยวกับสังคม  ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
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ล าดับที่  11 
โครงการกองทุนตั้งตัว 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการ  
โครงการกองทุนตั้งตัว 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ที่เน้นให้ประชาชนสามารถ พ่ึงตนเองได้
และมีความเข้มแข็งในกลุ่มอาชีพชุมชน   มีความสามัคคี   และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้คิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้   และ เรียนรู้ไปพร้อมกัน  อีกทั้งยังเป็นการเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้สร้างรายได้ให้กับผู้ว่างงาน  สร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนน าไปสู่สินค้าระดับสากล    อีกทั้งยังท าให้
ชุมชนมีพ้ืนที่ในการจ าหน่ายสินค้า และมีแหล่งเงินทุนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ืออบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
๒.  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ฟ้ืนฟูต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมให้ยั่งยืนและสนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ที่ผ่าน

กระบวนการคัดกรอง 
๓.  เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานได้ด้วยตนเอง 
๔.  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้สามารถพ่ึงตนเองได้และมีส่วนร่วมยกระดับอาชีพในชุมชน 
๕.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้าระดับสากล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชน/กลุ่มองค์กร/กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสที่ข้ึนทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จ านวน ๙๓ 

ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 

๑.  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒.  เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อคัดกรองโครงการ 
๔.  จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กลุ่มอาชีพ/ประชาชน/คณะกรรมการ พร้อมลงพื้นที่คัดกรอง

อาชีพ   
๕.  คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพ 
๖.  จัดอบรมกลุ่มอาชีพและจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
๗.  ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๖๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักสวัสดิการสังคม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับ AEC 
2.  ร้อยละของจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ตาม KPI หลักท่ี ๔  
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ล าดับที่  12 
การพัฒนาผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 

ส าหรับผู้น าชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

การพัฒนาผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”ส าหรับผู้น าชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
อย่างมีดุลยภาพ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เนื่องจากหากการพัฒนาด าเนินไปอย่างขาดสมดุล  จะ
ส่งกระทบต่อทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน  คุณภาพและเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
จะสังเกตได้ว่าในประเทศท่ีก าลังพัฒนาและเติบโตช้าหรือเติบโตอย่างไม่ยั่งยืนนั้น  เป็นเพราะอาจจะมุ่งพัฒนาด้าน
หนึ่งด้านใดมากเกินไป  โดยไม่ได้ค านึงถึงการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างมีดุลยภาพ  จึงส่งผลให้คุณภาพโดยรวม
ของประชาชนเสื่อมถอยลง  หรืออาจตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ (Vicious Circle) ของชีวิต คือ “โง่ – จน – เจ็บ” จน
ไม่มีพลังจูงใจเพียงพอที่จะมาคิดร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เมื่อถูกคุกคามด้วยภัยสังคมยุคใหม่ อันได้แก่ยาเสพ
ติด การทุจริต และความเย้ายวนทางผลประโยชน์ ความแตกแยกในสังคม ประชาชนที่ขาดความตระหนักระวัง จึง
ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ก็ยิ่งท าให้การพัฒนาท้องถิ่นสูญเสียดุลยภาพมากข้ึน 
 ผู้น าชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งต่างก็เป็นผู้ใกล้ชิดกับชุมชน จึงจ าเป็นต้องตื่นตัวและเร่งรัดพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้น าที่ตระหนักถึงภัยคุกคามดังกล่าว และร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพในอันที่จะโน้มน้าว ชักจูง และแนะน าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ก าลังโหมกระหน่ ามา
อย่างหนัก ก่อนที่จะถึงขั้นท าให้ประชาชนตกอยู่สภาพแย่งชิงกัน ท าร้ายกันและเป็นศัตรูกันเอง  ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การล่มสลายทางสังคมของประเทศชาติ 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” จึงมุ่ง
ปลูกฝังและฝึกฝนจิตส านึกในการรักท้องถิ่น รักความยุติธรรม รักแผ่นดิน และจิตส านึก ในอันที่จะร่วมกันท า
หน้าที่เป็นผู้น าให้ประชาชนในระดับท้องถิ่น มีความรัก สามัคคี และร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นผู้น า
ในการลดความขัดแย้งบาดหมางในชุมชน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ที่ผาสุกและยั่งยืนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือปลูกฝังส านึกรักท้องถิ่น รักแผ่นดินให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน ในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมีดุลยภาพ 

2.  เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรีย์เป็นประมุข 
3.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 
4.  เพ่ือฝึกฝนการใช้พลังร่วมของผู้น าชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีลดความขัดแย้ง

ที่ไม่จ าเป็น เพ่ือสร้างสังคมท่ีผาสุกให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5.  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้น าชุมชน ในการเป็นผู้น าทางความคิด เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1.  ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน ได้รับการปลูกฝังส านึกรักท้องถิ่น รักแผ่นดินให้เกิดขึ้น แก่
ชุมชน ในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมีดุลย ภาพ 

2.  ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรีย์เป็นประมุข 
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3.  ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชนมีสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการเฝ้าระวังและ  
ต่อต้านการทุจริต 

4. ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน ได้ฝึกฝนการใช้พลังร่วมของผู้น าชุมชน ในการพัฒนา ท้องถิ่น
และลดความขัดแย้งที่ไม่จ าเป็น เพ่ือสร้างสังคมท่ีผาสุกให้แก่ท้องถิ่น 

5.  ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน ไดพั้ฒนาขีดความสามารถของผู้น าชุมชน ในการเป็น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 

วิทยากรบรรยาย ประกอบกับมีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปรายและแบ่งกลุ่มการจัด
กิจกรรม  โดยกระบวนการฝึกอบรมระบบมวลชนสัมพันธ์ (Interactive Training Approach) แต่ละกลุ่มไม่เกิน 
10 คน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

5๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน ไดพั้ฒนาขีดความสามารถของผู้น าชุมชน ในการเป็น 
 ผู้น าทางความคิด เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ล าดับที่  13 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียนพรรษา 

๑. ชื่อโครงการ     
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียนพรรษา 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 (8) ในการ
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 หมวด 2 มาตรา 16  ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น และกิจกรรมที่จะเป็น
การส่งเสริม สืบสาน  อนุรักษ์ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีท่ีถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา เกิด
จากความจ าเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมาก ๆ เพ่ือปฏิบัติกิจวัตร 
เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ า การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชาพระรัตนตรัย ฯลฯ จ าเป็นต้องใช้แสง
สว่างจากเทียน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันน าเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็จะถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดา   ครั้นต่อมาก็ได้
มีการมัดเทียนเล็ก ๆ มารวมกันคล้ายต้นกล้วยหรือล าไม้ไผ่แล้วติดกับฐาน ที่เรียกกันว่า ต้นเทียน หรือ ต้นเทียน
พรรษา และก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน  ในความเชื่อของชาวพุทธ
จะท าเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย โดยเอามาจากรังผึ้งร้างต้ม เอาขี้ผึ้งมาฟ่ันเป็นเทียนเล็กๆเพ่ือจุดบูชาพระ และได้
ยึดเป็นประเพณีท่ีจะน าเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อปรารถนาให้ตนเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจ
ดังแสงสว่างของดวงเทียนในขณะเดียวกัน พุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้ไปบ าเพ็ญกุศล 
เช่น ท าบุญตักบาตร รักษาศีล                    
สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตลอดจนไปศึกษาหาความรู้กับพระภิกษุ  ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นประเพณีนิยม              
ที่จะให้ลูกหลานไปบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา เพ่ือให้ได้ศึกษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์และได้ฝึกฝน
ตนเอง ส าหรับปัจจุบันได้มีพุทธศาสนิกชนจ านวนหนึ่งที่ถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันส ารวจพฤติกรรมของตนเองที่
ได้ปฏิบัติผ่านมา และตั้งจิตอธิษฐานที่จะลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็น เวลา 3 เดือน 
โดยใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการกระท าดี เพ่ือให้เกิดอานิสงส์ผลบุญกับตนเอง ครอบครัวและสังคมเกิดความสุข 
สงบร่มเย็น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
 2.  เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดี
ของสังคม 
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๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหารเทศบาล  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูโรงเรียนเทศบาลและนักเรียน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

ณ วัดมรรคส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เขียนโครงการ 
 ๒.  ประชุมวางแผนรูปแบบการด าเนินการ รวมทั้งจัดหาวิทยากร    
 ๓.  ประชุมมอบหมายงานตามภารกิจ/หน้าที่ที่ก าหนด     
 ๔.  ด าเนินการอบรมตามรูปแบบที่วางไว้ 
 ๕.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
๘. งบประมาณรวมทั้งโครงการ    

380,๐๐๐   บาท 
9. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักการศึกษา 
10. ผลลัพธ์  

1.  ได้ส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
 2.  ได้ด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 3.  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 4. เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
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ล าดับที่  14 

โครงการธรรมดายาตรา 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการธรรมดายาตรา 
2.  หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยปัจจุบันมีเด็กถูก “เหวี่ยง” ออกจากระบบการศึกษาก่อนจบ 
การศึกษาภาคบังคับหรือม.3 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาถึงเกือบ 3 ล้านคน น ามาซึ่งปัญหานานัปการทั้งความด้อย
โอกาสและการเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น  ปัญหายาเสพติด ปัญหาแม่วัยรุ่น เด็ กเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย และ
ปัญหาเด็กก่อคดีอาชญากรรม ทั้งนี้เป็นผลอันเกิดจากสังคมที่เต็มไปด้วยกับดักที่เยาวชนคือเหยื่อ ระบบการศึกษา
ไทยไม่สามารถ 
พัฒนาการทันกับสิ่งเร้าที่แฝงอยู่ เด็กจ านวนมากถูกครอบง าโดยอบายมุข เป็นโรคภูมิคุ้มกันศีลธรรมบกพร่อง 
ผู้ใหญ่น้อยคนกล้ายืดอกรับว่าปัญหาเกิดขึ้นนั้น ครอบครัว-สถาบันการศึกษาคือสารตั้งต้น เพ่ือนฝูง-สังคม-วัตถุคือ
ตัวเร่งปฏิกิริยา  

เทศบาลนครขอนแก่น  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดูแลพ้ืนที่ทั้งหมด  46  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเป็น  4  เขต  90  ชุมชน  มีประชากรทั้งหมด  130,000  คน(ไม่รวมประชากรแฝง)  มีโรงเรียนในสังกัด 
11  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก  10  แห่ง  มีเด็กและเยาวชนประมาณ  15,680  คน  ศึกษาอยู่ในระบบ
โรงเรียนประมาณ  14,405  คน  ส่วนที่เหลืออีกประมาณหนึ่งพันกว่าคนหลุดออกจากระบบโรงเรียนไป ซึ่งถ้า
รวมเด็กเยาวชนในวัยเรียนในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมดจากการส ารวจพบว่ามีเด็กเยาวชนหลุดจาก
ระบบการศึกษารวมแล้วมากกว่า 3,600 คน ฉะนั้นในฐานนะที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 ให้มีหน้าที่จัด
การศึกษาให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมและส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงได้จัดท าโครงการอบรมฟ้ืนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบใน
สังคมเมือง โดยมุ่งหวังให้เด็กเยาวชนนอกระบบ เด็กเยาวชนที่ยากจน เด็กเยาวชนเร่ร่อน เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงใน
สังคมเมืองขอนแก่นได้รับโอกาสในการช่วยเหลือและพัฒนาตนเองต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ที่ต้องการของโครงการ 

1.  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาและธรรมศึกษาแก่ ครู นักเรียน เด็กเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปให้เกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าพอง 

2.  เพ่ือให้ครู นักเรียนแกนน าสิ่งแวดล้อม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน และน าประสบการณ์ที่ดีกลับไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง 

3.  เพ่ือรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการปฏิบัติการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าพอง ซึ่งเป็นการท าความดีร่วมกันเพ่ือถวายในหลวง  

4.  เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าพอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูปัญหาล าน้ าพอง  
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4.  วิธีการด าเนินงาน 
1. ประชุมหารือ แนวทางต่าง ๆ แบ่งบทบาทหน้าที่แต่ละส่วน แล้วแยกย้ายกันเตรียมงานตามหน้าที่ เช่นฝ่าย

ส ารวจ ออกส ารวจเส้นทางการเดิน ฝ่ายสถานที่ท าการติดต่อประสานงานสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ เป็นต้น  

2. ติดตามความคืบหน้าของงาน นัดหมาย และออกแบบกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมระหว่างการเดินธรรมดา
ยาตรา 

3. จัดกิจกรรมเดินธรรมดายาตราตามแผนที่ตั้งไว้ เป็นระยะเลา 4 วัน 3 คืน โดยมีการท าวัตรเช้า – เย็นใน
ทุก ๆ วัน และมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การสกรีนเสื้อ การตรวจวัดคุณภาพน้ า เวทีพูดคุยเสวนา 
และกิจกรรมกระบวนการกลุ่มต่าง ๆ ที่เยาวชนจะท าร่วมกับชาวบ้าน 

4. สรุปกิจกรรมการเดินธรรมดาตรา เพื่อน าข้อแนะน า ข้อดี ข้อปรับปรุงที่มีไปปรับใช้ในปีต่อไป 
5.  งบประมาณ  

งบประมาณ  150,000    บาท   
6.  ระยะเวลาด าเนินการ         

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2564 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มเยาวชนเครือข่ายรักษ์สายน้ าจังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

2. กลุ่มเยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละพ้ืนที่ แล้วสามารถน ากลับไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้  

3. กลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีเวทีในการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม 

4. กลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน 

5. แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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  1.2.2  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ล าดับที่   15 

ค่าจ้างแรงงานขุดลอกท่อระบายน้ า  , คลองระบายน้ า , ขุดลอกผักตบชวา  
ชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 เขต 

1.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ค่าจ้างแรงงานขุดลอกท่อระบายน้ า  , คลองระบายน้ า , ขุดลอกผักตบชวา ชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 

เขต 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่และประชากรมาก ท าให้เทศบาลไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง และอยากเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนว่าเทศบาลเป็นหน่วยบริการ ประชาชน
เป็นผู้รับบริการให้เป็นประชาชนจัดเอง ท าเอง จึงได้มีโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยให้ชุมชนดูแล
ท้องถิ่นของตนเอง โดยเทศบาลนครขอนแก่น จะเป็นหน่วยสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและค่าจ้าง
แรงงานขุดลอกท่อระบายน้ า  , คลองระบายน้ า , ขุดลอกผักตบชวา ชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 เขต 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น 

2.  เพ่ือสร้างความตระหนักและสร้างส านึกให้คนในท้องถิ่นดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคของตนเอง 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างแรงงานในชุมชนขุดลอกท่อระบายน้ า  , คลองระบายน้ า , ขุดลอกผักตบชวา ชุมชนภายในเขต
เทศบาล 4 เขต  จ านวน  95 ซอย 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1-4 
6  วิธีด าเนินการ 

1.  ก าหนดพ้ืนที่จะด าเนินการขุดลอกท่อระบายน้ า  , คลองระบายน้ า , ขุดลอกผักตบชวา ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล 4 เขต  เพื่อประมาณการจัดท างบประมาณ 

2.  เทศบาลนครขอนแก่น จัดเตรียมเครื่องมือเพ่ือใช้ในการลอกท่อระบายน้ า คลองระบายน้ า , ขุดลอก
ผักตบชวาในชุมชน 

3.  ด าเนินการจ้างแรงงานในชุมชนขุดลอกท่อระบายน้ า  , คลองระบายน้ า , ขุดลอกผักตบชวา ชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 4 เขต 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 4,750,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ระบบระบายน้ าได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่   16 
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอก  

ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล  4  เขต 
1.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอก ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 เขต 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่และประชากรมาก ท าให้เทศบาลไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง และอยากเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนว่าเทศบาลเป็นหน่วยบริการ ประชาชน
เป็นผู้รับบริการให้เป็นประชาชนจัดเอง ท าเอง จึงได้มีโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยให้ชุมชนดูแล
ท้องถิ่นของตนเอง โดยเทศบาลนครขอนแก่น จะเป็นหน่วยสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งวัสดุ
ก่อสร้างและค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอก ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 เขต 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น 

2.  เพ่ือสร้างความตระหนักและสร้างส านึกให้คนในท้องถิ่นดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคของตนเอง 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1-4  
จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ซอย 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1-4 
6.  วิธีด าเนินการ 

1.  ก าหนดพ้ืนที่จะด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ า  , ตามถนน ตรอก ซอก ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล 4 เขต  เพื่อประมาณการจัดท างบประมาณ 

2.  เทศบาลนครขอนแก่น จัดเตรียมเครื่องมือเพ่ือใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ า  , ตามถนน ตรอก ซอก 
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 เขต   

3.  ด าเนินการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างท่อระบายน้ า  , ตามถนน ตรอก ซอก ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล 4 เขต   
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 2,000,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ระบบระบายน้ าได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่   17 
โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน 

1.  โครงการ/กิจกรรม 
    โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน 
2.  หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากนโยบายคณะผู้บริหารในทุกปีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  
มากมาย  ที่มีความสนใจที่จะเข้ามาฝึกงานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  เพ่ือศึกษาใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน  กระบวนการท างานระหว่างชุมชนและเทศบาลในการพัฒนาเรื่องต่างๆ  ซึ่งเทศบาลได้
ให้ความส าคัญที่จะเชื่อมโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นหลัก  ดังนั้น  เทศบาลนครขอนแก่น  จึงมี
แนวคิดท่ีจะจัดท าและสร้างกิจกรรม  สร้างกระบวนการเรียนรู้  ให้นักศึกษาที่สนใจเข้ามาฝึกงาน  ศึกษาหาความรู้
โดยให้เข้าไปสัมผัสเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จริง  โดยก าหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ามาเรียนรู้ต้องผ่าน
กระบวนการที่เทศบาลจัดขึ้น    และเข้าไปอยู่อาศัยในชุมชนในส่วนที่เทศบาลจัดให้  อีกทั้งการด าเนินการดังกล่าว  
เทศบาลนครขอนแก่น  ยังเห็นว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศบาลที่จะฝึกทักษะในการเตรียมการ  สร้าง
กระบวนการให้กับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  และคาดหวังว่าผลสะท้อนการให้นักศึกษาเข้า
ไปเรียนรู้ในชุมชนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่นได้เป็นอย่างดี  และเพ่ือสาน
ต่อกิจกรรมที่สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษารุ่นที่แล้วสร้างไว้  เพ่ือประโยชน์ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
 ในการนี้  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ  ส านักปลัดเทศบาล  จึงได้จัดท าโครงการ
นักศึกษาใส่ใจวิถชีุมชนขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ชุมชน  และนักศึกษาท่ีเข้ามาฝึกงานในประเด็นการพัฒนาต่างๆ  ของเทศบาล 
 2.  เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ  สังเคราะห์ข้อมูลชุมชนให้ได้มาซึ่งความรู้  แล้วก่อเกิดปัญญาน าไปสู่การ
สร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป 
 3.  เพ่ือสานต่อกิจกรรมที่สร้างข้ึนจากการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษารุ่นที่แล้วสร้างไว้เพ่ือประโยชน์ 
4.  เป้าหมาย 
 มีผู้เข้าร่วมกระบวนการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนการงาน  พนักงานเทศบาล   นักศึกษาฝึกงานจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมชนเป้าหมาย  5  ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
           ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
6.  วิธีการด าเนินการ 
 1.  จัดกระบวนการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 2.  จัดนักศึกษาลงพ้ืนที่เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามที่ได้เลือกไว้โดยเทศนครขอนแก่นจะจัดให้นักศึกษาลงไป
ฝังตัวที่ชุมชนที่ได้เลือกไว้  จ านวน  55  วัน 
 3.  เทศบาลนครขอนแก่นจะด าเนินการสร้างกระบวนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและติดตามเป็นประจ า
ทุกวันพุธของสัปดาห์จนกว่านักศึกษาจะเรียนรู้ชุมชนแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ 

4.  จัดเวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของนักศึกษา 
5.  สรุปผลและรายงานผล โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 

 

8.  งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณจ านวน 35,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

10.ตัวช้ีวัด 
          จ านวนผู้เข้าร่วม 
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ล าดับที่  18 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น 

2.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ  ส านักปลัดเทศบาล   จะจัดอบรมให้ความรู้ในภารกิจ

ที่ถ่ายโอนให้กับประชาชน ในการเสริมสร้างศักยภาพได้เพ่ิมพูน เพ่ือเพ่ิมทักษะมุมมองที่ดีและทัศคติใหม่ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น 
ขึ้น  ด้วยหัวใจของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนั้น ปัจจัยส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และที่ผ่านมา
เทศบาลนครขอนแก่นใช้เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ การถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลให้ชุมชนด าเนินการ โดยมี
อ านาจในการบริหารจัดการโดยภาคประชาชน เทศบาลนครขอนแก่นมีบทบาทในการสนับสนุนและเกื้อหนุนการ
ด าเนินงานภาคประชาชนเพราะการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือและความสามารถในการ
เรียนรู้ และพัฒนาเพ่ือดึงเอาศักยภาพออกมาใช้  ความร่วมมือหรือร่วมท างานการเสริมสร้างภาวะผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนตลอดจนผู้ปฺฎิบัติงาน  มีการปรับปรุงความสามารถในการท าหน้าที่หรือเข้าไปมีบทบาทให้กับ
ชุมชนได้ดีขึ้น 

อนึ่ง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเทศบาลนครขอนแก่นได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันที่ถึงห้วงระยะเวลาที่ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ จะด าเนินการจัด
กระบวนการและกิจกรรมที่จะสร้างทักษะให้กับภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นที่เป็นก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนแทนเทศบาล   
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเสริมสร้างทักษะและเพ่ิมเติมความรู้ให้กับภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่รับ 
ถ่ายโอนภารกิจที่เทศบาลนครขอนแก่นได้กระจายอ านาจให้กับชุมชน ภายใต้เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ 

2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติงานและผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
3.  เพ่ือร่วมก าหนดทิศทางอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของภาคประชาชนในเขตเทศบาลนคร 

ขอนแก่น 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 

1.  ประธานชุมชนและประชาชนที่รับภารกิจถ่ายโอนจากเทศบาล  จ านวน  700  คน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานถ่ายโอนภารกิจที่เทศบาลนครขอนแก่นได้กระจายอ านาจให้กับชุมชน 

ภายใต้เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 
7.  งบประมาณในการด าเนนิงาน 
 งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ผู้เข้ารับการอบรมในการเสริมสร้างศักยภาพได้เพ่ิมพูน ทักษะมุมมองที่ดีและทัศคติใหม่ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชน 
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2.  ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ สามารถ น าเทคนิคต่างๆที่ได้จากการอบรมมาท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ส านักปลัดเทศบาล 
10.  ตัวชี้วัด 
             จ านวนกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
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ล าดับที่  19 
โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวง 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
            โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวง  
2.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก  ในวันที่  22  มีนาคม ของทุกปี  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ก าหนดให้เป็นวัน  
อปพร.  เพื่อให้สาธารณชน ได้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของสมาชิก อปพร.  และเพ่ือให้สมาชิก  อปพร. ได้
ตระหนักถึงความเสียสละ ความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับบึงแก่นนคร  ซึ่งเป็นบึง
ขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น  มีเนื้อที่  603  ไร่  ซึ่งใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง
ขอนแก่น  โดยในแต่ละวันจะมีประชาชนมาใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นจ านวนมาก  
ประมาณ  วันละ 100,000  คน   จึงจ าเป็นต้องได้รับการบ ารุง และรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  
และสวยงามอยู่เสมอ 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครขอนแก่น  จึงได้จัดท า
โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์  เนื่องในวัน อปพร. ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้เครือข่ายภาคประชาชน  กลุ่มอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกัน 

2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ สมาชิก  อปพร.  กลุ่มอาสาสมัคร   และเจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เกิดความตระหนักถึงความเสียสละ  ความรัก  ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสถานท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ 
 3.  เพ่ือให้บึงแก่นนครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และสวยงาม 
4.  เป้าหมาย 
  รักษาความสะอาดบึงแก่นนคร  โดยการจัดเก็บขยะโดยรอบบึงแก่นนครและในน่านน้ าบึงแก่นนคร  ในพ้ืนที่  603  
ไร่ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
       บึงแก่นนคร  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.  ประสานขอรับการสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์   เครื่องมือ -  เครื่องใช้   ในการด าเนินงานจากส านัก
การช่าง และส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.  จัดท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย สมาชิก อปพร.  อาสาต ารวจ    อาสาจราจร  
อาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน  มูลนิธิ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เข้าร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)  
8.  งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน 12,000 บาท 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ  ศูนย์  อปพร.  เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวชี้วัด 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
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ล าดับที่  20 
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกระถางส าหรับผู้สูงอายุ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรกร 
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกระถางส าหรับผู้สูงอายุ 

2.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันบ้านพักคนชรานักบุญโยเซพ ขอนแก่นเป็นสถานที่ส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดมา ดังนั้นทางบ้านพักจึงได้เล็งเห็นความส าคัญและมีความ
ต้องการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกระถางส าหรับผู้สูงอายุทั้งการปลูกผักสวนครัวในกระถางจะให้ประหยัด
พ้ืนที่ในการปลูก สามารถเคลื่อนย้ายจัดวาง เปลี่ยนต าแหน่งกระถางได้สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บดอกผล
เพ่ือรับประทาน ถือเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุจะสามารถท าได้สะดวกและปลอดภัยซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผู้สูงอายุทุกคนได้ร่วมท ากิจกรรม อันจะส่งผลให้เกิด
สุขภาพกายและใจตามมา และท าให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน ดังนั้น บ้านพัก
คนชรานักบุญโยเซพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการ
ปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง  
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้อายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                        
2.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดสุขภาพและใจที่ดี 
3.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
4.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง 

4.  เป้าหมายผลผลิต 
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านพักคนชรานักบุญโยเซพ ขอนแก่น 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
บ้านพักคนชรานักบุญโยเซพ ขอนแก่น               

6.  วิธีด าเนินการ 
  - 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณจ านวน  10,000  บาท 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล(เงินอุดหนุน) 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนครั้งในการปลูกผักสวนครัวในกระถาง      
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ล าดับที่  21 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ท้องถิ่น  

2.  หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเทศบาลขนาดใหญ่มีพ้ืนที่รับผิดชอบมากถึง 46 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนย่อย
มากถึง 95 ชุมชน  จ านวนครัวเรือน 57,885 ครัวเรือน คณะผู้บริหารจึงได้มีนโยบายในการกระจายอ านาจ ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง   เกิดความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพ่ิมรายได้ท้องถิ่นจากนโยบายดังกล่าว ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ท้องถิ่น 
เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการเพิ่มรายได้ การดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน กระจาย
อ านาจกระจายรายได้ให้ประชาชนในชุมชนระดับรากหญ้าและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ตามหลักสากล “ให้ผู้ที่อยู่ใกล้ปัญหา เป็นผู้แก้ไขปัญหานั้น” 
3.  วัตถุประสงค์ 
  เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนในชุมชน 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
    เทศบาลนครขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ชุมชนในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการส ารวจพื้นที่เป้าหมายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและ
ก าจัดขยะและถนนที่จะด าเนินงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง 
  2.  น าส่งพ้ืนที่เป้าหมายให้ทางเทศบาลประเมินและน าเข้าแผน 
  3.  อาสาสมัครในชุมชนเข้าเก็บค่าธรรมเนียมขยะทุกเดือน และกวาดถนนในชุมชนตามพ้ืนที่เป้าหมายใน
แต่ละชุมชนทุกวัน 
  4.  เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ควบคุมงานเข้าตรวจติดตามการด าเนินงาน และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
  5.  น าส่งเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่จัดเก็บได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลน าส่งเงินเข้าส านักการ
คลัง 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
  งบประมาณปี  2561-2564    
8.  งบประมาณด าเนินการ 
   7,678,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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  2.  การประเมินความพึงพอใจของประชนชนด้านการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ อยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ80 
  3.  การประเมินผลโครงการ อยู่ในระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  4.  รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมีความครอบคลุมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
  5.  รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
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ล าดับที่  22 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วย เทศบาลนครขอนแก่น จัดท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์การช าระภาษี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ของเทศบาล ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์การช าระภาษี เพ่ือเพ่ิมรายได้และสร้าง
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนให้ประชาชนทราบ และสามารถช าระภาษีตามก าหนดระยะเวลา  เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ดีในเรื่องของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเสียภาษี สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ท าการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ประกอบด้วย 

-  ป้ายคัทเอาท์โฆษณาตามมุมเมืองที่เป็นจุดส าคัญ  
-  สปอร์ตโฆษณาทางวิทยุเพื่อโฆษณาทางวิทยุ โฆษณาเสียงตามสายของชุมชนทุกชุมชนใน 

เขตเทศบาล 
-  เว็บไซต์เทศบาล 
-  เฟซบุ๊คเทศบาล  
-  ป้าย LED  
-  ประกาศเทศบาลเพ่ือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและช าระภาษีประจ าปี   
-  ป้ายเสาเดี่ยวในเขตเทศบาล  
-  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครขอนแก่น  
๒.  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนการปฎิบัติงานประจ าปี 
๓.  เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

๕. สถานที่ด าเนินการ  
เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
 ๒.  ท าหนังสือแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน เพ่ือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อ
ประชาสัมพันธ์บางประเภทที่ต้องให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการให้) 
 ๓.  งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้  จัดท าประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือประชาสันพ์การช าระภาษี 
เพ่ือส่งให้ผู้เสียภาษีเป็นรายบุคคล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ    

4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
๘. งบประมาณ  

ใช้งบประชาสัมพันธ์ของกองวิชาการและแผนงาน 
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๙. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      
ฝ่ายพัฒนารายได้  ส านักการคลัง  เทศบาลนครขอนแก่น 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  ท าให้เทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ท าให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
๓.  ท าให้เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  :  เทศบาลจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน 
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  1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่   23 

โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง 
2.หลักการและเหตุผล  

จากวิกฤติปัญหาขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถฝังกลบได้ทัน ด้วยปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัดวันละ 210 ตัน
และความจ ากัดของสถานที่ฝังกลบรวมทั้งการรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆเขตเทศบาล 
ถึงอย่างไรเมื่อพิจารณาถึงแหล่งก าเนิดขยะชุมชนและวัด นับได้ว่าเป็นแหล่งก าเนิดขยะที่มากที่สุด โดยปัจจุบัน
เทศบาลนครขอนแก่น มีชุมชนที่จัดตั้งแล้วมากถึง  95 ชุมชน มีวัดมากกว่า 20 แห่ง 

ซึ่งการจัดการปัญหาจ าเป็นต้องใช้กระบวนการผสมผสานหลายรูปแบบ แต่การที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ครบวงจรจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และการที่จะเกิดความ
ร่วมมือชุมชนและวัด จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิดร่วมท า ตลอดจนก าหนดวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนและวัดอย่างครบวงจร ทั้งนี้เพ่ือให้กิจกรรมสามารถคงอยู่ใน
ชุมชนและเกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป 

เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมูล
ฝอย น าไปใช้ประโยชน์ ลดการสร้างขยะ รวมทั้งคัดแยกขยะไปก าจัดให้ถูกวิธี โดยแนวคิดนี้ได้ถูกน าไปปฏิบัติ
ภายใต้โครงการต่างๆ โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะณ ต้นทาง เป็นโครงการที่ใช้กระบวนการเชิงบูรณา
การและใช้แนวคิดการกระจายอ านาจ “เทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่” ให้เทศบาล ชุมชนและวัด ได้มีบทบาท
ร่วมกัน โดยชุมชนต้องเข้ามาร่วมจัดการปัญหาขยะโดยขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากเทศบาลบางส่วนเพื่อ
น าไปวางแผนแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนเอง  
3.วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดในชุมชนและวัดเป้าหมาย 
2.  เพ่ือส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนและวัด 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ 
4.  เพ่ือพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
1.  ชุมชนเครือข่าย 
 ชุมชนเครือข่ายเก่า   5  แห่ง /ปี 
 ชุมชนเครือข่ายใหม่   2  แห่ง /ปี       
2.  วัดเครือข่ายผลิต 

วัดเครือข่ายเก่า   5  แห่ง /ปี 
  วัดเครือข่ายใหม่   2  แห่ง  /ปี     
5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 

1.  ค้นหาเครือข่ายวัด/ชุมชนผู้สนใจ 
2.  เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ระดมความคิดเห็น ค้นหาปัญหา/สนับสนุนและติดตาม   
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3.  ศึกษาสถานการณ์ขยะของชุมชน 
4.  จัดอบรมหลักสูตรการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ 
5.  จัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมและเลือกวิธีที่จัดการขยะเหมาะสม 
6.  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสาธิตแนวทางปฏิบัติทั้งเครือข่าย 
7.  ออกติดตาม นิเทศ เป็นระยะ 
8.  เครือข่ายเก่า ชุมชน และวัด ต่อยอดขยายผลเพิ่มกิจกรรม และส่งเสริมให้ท าต่อเนื่อง 
9.  พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ 
10.  จัดประชุมให้ความรู้แลก เปลี่ยนประสบการณ์ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณปี   2561  –  2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 129,00  บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

1.  ลดปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดในชุมชนและวัดเป้าหมาย 
2.  มีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนและวัด 
3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ 
4.  มีชุมชนปลอดขยะเกิดขึ้น 
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1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับที่   24 
โครงการจัดกิจกรรมการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา  กลุ่มปฐมวัย 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการจัดกิจกรรมการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา  กลุ่มปฐมวัย 

2. หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มีสาระส าคัญมุ่งเน้นการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์  จิตใจ   มีความรู้   คู่
คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  มีศักยภาพ
พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก  คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น  มีนโยบายปฏิรูป 
การศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542   ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์ได้หรือไม่  ปัจจัยที่ส าคัญคือ  ครู  เป็นผู้น า
ทางวิญญาณ  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  และครูยุคใหม่
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการปฏิรูปการศึกษา  การ
พัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย  ท าให้ครูปฐมวัยเกิดการเรียนรู้  มีความเข้าใจ  ในเรื่อง
การพัฒนาการของเด็กนักเรียนในช่วงปฐมวัยและน าความรู้ประสบการณ์มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
และพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง  ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ตามน
บายเทศบาลนครขอนแก่น  พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ของเด็ก 5+1  คือ  มีวินัย  อดทน  รับผิดชอบ  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  และส านึกรักท้องถิ่น  รวมทั้งการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ของเด็กนักเรียน 

ดังนั้น  เทศบาลนครขอนแก่น  จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะวิชาชีพคณะครูปฐมวัย
ให้มีคุณภาพ  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  มีคุณธรรม  ตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การท างานเป็นทีม  ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนการสอน  จึงได้ก าหนดจัดโครงการจัดกิจกรรมการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา  กลุ่ม
ปฐมวัย  ในครั้งนี้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์   

1.  เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครูปฐมวัย  ที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของเด็ก 5+1  คือ  มีวินัย  อดทน  รับผิดชอบ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  และส านึกรักท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย        

2.  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระปฐมวัย  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมร่วมกัน 

3.  เพ่ือเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ผลงาน  สื่อนวัตกรรมโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น        

4.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กนักเรียน 
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
             คณะผู้บริหารเทศบาล,  สมาชิกสภา,  คณะกรรมาธิการฯ,ชุมชน,ผู้ปกครอง,ผู้บริหารสถานศึกษา,
นักเรียนอนุบาล,  ครูอนุบาล,  พนักงานครูพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมประมาณ  1,000  คน 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น   
6. วิธีด าเนินการ          

1. ประชุมวางแผน  แนวทางการด าเนินงานการลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมคณะครูอนุบาล  11  โรงเรียน        
2. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการ  และหัวหน้าสายชั้นอนุบาล เพ่ือ

ก าหนดการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา  กลุ่มปฐมวัย  โดยครูอนุบาลพิจารณาคัดเลือกจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการอยู่ในช่วงนั้น  

3. ประชุมมอบหมายงานตามภารกิจ/หน้าที่ก าหนด 
4. ด าเนินการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  

 5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการของปีงบประมาณปัจจุบัน 

4ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณรวมทั้งโครงการ      

120,000    บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
         ฝ่ายกิจการโรงเรียน  ส านักการศึกษา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

1.  ชื่อตัวชีว้ัด  จ านวนโรงเรยีนที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับอนุบาลอย่างต่อเนื่อง  
2.  ค่าเป้าหมายผลผลิต(หน่วยนับ) 
-  ปี  2561  จ านวน  5 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดและโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 
-  ปี  2562  จ านวน  7 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม  และโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

-  ปี  2563  จ านวน  9 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน   
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  และโรงเรียนเทศบาลสวน
สนุก 

-  ปี  2564  จ านวน  11 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
          10.3  ผลลัพธ์   

-  เกิดการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครูปฐมวัย  ที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยน 
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       พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็ก 5+1  คือ  มีวินัย  อดทน  รับผิดชอบ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  และส านึกรัก
ท้องถิ่น  
       และสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ในเด็กอนุบาล                             

-  คณะครูปฐมวัยมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมี
การท างานเป็นทีมร่วมกัน 

-  คณะครูปฐมวัยมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา              

-  เกิดการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กนักเรียนอนุบาล 
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ล าดับที่  25 
โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการอบรมฟ้ืนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 

2.  หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยปัจจุบันมีเด็กถูก “เหวี่ยง” ออกจากระบบการศึกษาก่อนจบ 

การศึกษาภาคบังคับหรือม.3 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาถึงเกือบ 3 ล้านคน น ามาซึ่งปัญหานานัปการทั้งความด้อย
โอกาสและการเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น  ปัญหายาเสพติด ปัญหาแม่วัยรุ่น เด็กเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย และ
ปัญหาเด็กก่อคดีอาชญากรรม ทั้งนี้เป็นผลอันเกิดจากสังคมที่เต็มไปด้วยกับดักที่เยาวชนคือเหยื่อ ระบบการศึกษา
ไทยไม่สามารถ 
พัฒนาการทันกับสิ่งเร้าที่แฝงอยู่ เด็กจ านวนมากถูกครอบง าโดยอบายมุข เป็นโรคภูมิคุ้มกันศีลธรรมบกพร่อง 
ผู้ใหญ่น้อยคนกล้ายืดอกรับว่าปัญหาเกิดขึ้นนั้น ครอบครัว-สถาบันการศึกษาคือสารตั้งต้น เพ่ือนฝูง-สังคม-วัตถุคือ
ตัวเร่งปฏิกิริยา  

เทศบาลนครขอนแก่น  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดูแลพ้ืนที่ทั้งหมด  46  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเป็น  4  เขต  90  ชุมชน  มีประชากรทั้งหมด  130,000  คน(ไม่รวมประชากรแฝง)  มีโรงเรียนในสังกัด 
11  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก  10  แห่ง  มีเด็กและเยาวชนประมาณ  15,680  คน  ศึกษาอยู่ในระบบ
โรงเรียนประมาณ  14,405  คน  ส่วนที่เหลืออีกประมาณหนึ่งพันกว่าคนหลุดออกจากระบบโรงเรียนไป ซึ่งถ้า
รวมเด็กเยาวชนในวัยเรียนในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมดจากการส ารวจพบว่ามีเด็กเยาวชนหลุดจาก
ระบบการศึกษารวมแล้วมากกว่า 3,600 คน ฉะนั้นในฐานนะที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 ให้มีหน้าที่จัด
การศึกษาให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมและส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงได้จัดท าโครงการอบรมฟ้ืนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบใน
สังคมเมือง โดยมุ่งหวังให้เด็กเยาวชนนอกระบบ เด็กเยาวชนที่ยากจน เด็กเยาวชนเร่ร่อน เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงใน
สังคมเมืองขอนแก่นได้รับโอกาสในการช่วยเหลือและพัฒนาตนเองต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ที่ต้องการของโครงการ 

1.  เพ่ือจัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ให้เกิด
การเรียนรู้  พัฒนาตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 

2.  เพ่ือพลิกฟ้ืนพลังทางลบเปลี่ยนเป็นพลังทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง และ
พัฒนาไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

3.  เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่  ให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมี
สติ มีปัญญา  มีเป้าหมายในชีวิต  อันจะน าไปสู่การมีอาชีพที่สุจริต และมีเส้นทางด าเนินชีวิตในทางที่ดีที่เหมาะสม
ต่อไป 
4.  วิธีการด าเนินงาน 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรองรับอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมเข้าค่ายอบรม  กิจกรรมส่งเสริมด้านฝึกอาชีพ  
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยใช้หลักกระบวนการ  5c พิชิตใจเด็กชายขอบ 

1.  Core  person: หากกลุ่มคนที่ใช่และสร้างเครือข่ายคนที่ชอบคือ  การค้นหาทีมงาน  จากองค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องการมีส่วนร่วมในการยกระดับและพัฒนาเด็กชายขอบ  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน  
เจ้าหน้าที่เทศบาล  เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณะสุข  เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่การศึกษานอกโรงเรียน  วัด  ผู้น า
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ชุมชน  และผู้ปกครองฯลฯ  ซึ่งหากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานกับภาคีเครือข่ายมีผู้รู้จากหลาย
สาขาวิชาย่อมท าให้เกิดการประสานที่ลงตัว 

2.  Connect: ติดต่อ  เกาะเกี่ยว  เชื่อมสัมพันธ์เชิงลึกเชื่อมโยงผู้น าชุมชน  แกนน าชาวบ้านแกนน า
เยาวชน  รวมถึงคนท างานเยาวชนในพ้ืนที่  ลงพ้ืนที่  ประชุมพูดคุยกับผู้น าเยาวชน  แกนน าชาวบ้าน  แกนน า
เยาวชน  และคนท างานเยาวชนในพ้ืนที่  หารือแบบไม่เป็นทางการ  เช่น  ทานข้าวกับแกนน าเยาวชน,บ้านผู้น า
ชุมชนหรือศาลากลางบ้าน   เพ่ือดึงดูดผู้คนเข้าร่วมวงพูดคุยชักชวนเข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมเพ่ือเข้าถึงเด็กโดย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เยาวชนรวมตัวกัน  เช่น  เล่นกีฬา  ฟุตบอล  ฟุตซอล  ฯลฯ  หล่อหลอมความสัมพันธ์
กลุ่มเด็กเยาวชนเชื่อมประสานการท างานแกนน าเยาวชนในพื้นท่ี 

3.  Control:  ควบคุม  ก าหนดทิศทาง 
           3.1  ผู้บริหารเทศบาลมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ  ประสานความร่วมมือระหว่างทีมงาน 
และองค์กร  วาดฝันให้เห็นประโยชน์ร่วม  ผลักดันนโยบาย  สนับสนุน 
           3.2  เด็กเยาวชนที่ร่วมโครงการ  จิตใจ  ทัศนะ  แนวคิด  โครงสร้างกลุ่ม  แบ่งบทบาทหน้าที่  
ทักษะ  เช่น  ภาวะผู้น า  การท างานเป็นทีม ฯลฯ  กฎระเบียบวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  การเข้าร่วมกิจกรรม 
            3.3  ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ความร่วมมือ  ความเชื่อมโยง  การสนับสนุน 

4.  Continue:  ติดตาม  ต่อเนื่องยั่งยืนจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน  ทุกอาทิตย์  
ทุกเดือน  สังเกตพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  เสริมจุดแข็ง - ลดจุดอ่อน  ดูแลชีวิต เรื่องปากท้อง  ที่อยู่  ที่กินให้
สมบูรณ์  เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ได้รับการศึกษาและการประกอบอาชีพ  ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ดึงเด็กเยาวชนออก
จากกิจกรรมเสี่ยง 

5.  Complete: บรรลุความส าเร็จ  เด็กเยาวชนได้รับการการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทางด้าน
การศึกษา  ด้านอาชีพและการยอมรับจากสังคม 
5.  งบประมาณ  

งบประมาณ  342,500    บาท   
6.  ระยะเวลาด าเนินการ         

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2564 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เกิดเครือข่ายเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่มีการท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม  จนสามารถพัฒนาตนเอง 
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 

2.  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนพลังทางลบของเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองถูกพลิก
ฟ้ืนเป็นพลังทางบวกสามารถริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีงาม และพัฒนาตนเองไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาใน
การริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

3.  เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่  จนสามารถด าเนินชีวิตอย่างมี
สติ มีปัญญา  มีเป้าหมายในชีวิต  อันจะน าไปสู่การมีอาชีพที่สุจริต และมีเส้นทางด าเนินชีวิตในทางท่ีดีที่เหมาะสม
ต่อไป 
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ล าดับที่  26 
โตไปไม่โกง 

๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 
โครงการโตไปไม่โกง  

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการ
รักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ค่านิยม  และจิตส านึกที่ดี  จึงได้ก าหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตร  “ โตไปไม่โกง ”  (เด็กสร้างชาติ)  ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือพัฒนาครู  อันเป็น
บุคลากรที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชน  ให้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ 
โตไปไม่โกง ”  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นการปลูกฝังค่านิยม  จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็น
ธรรม  มีความรับผิดชอบ  และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  เติบโตเป็นคนดี  รักความถูกต้องและความเป็นธรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ครูปฏิบัติการสอนมีความความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ”  
และน าแนวทางมาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

๒.  เพ่ือให้ครูน ากิจกรรมในหลักสูตร  “ โตไปไม่โกง ”  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.  เพ่ือปลูกฝังค่านิยม  จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  รัก
ความเป็นธรรม  มีความรับผิดชอบ  และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  เติบโตเป็นคนดี  รักความถูกต้องและความ
เป็นธรรม. 
๔. เป้าหมาย ผลผลิต 

1.  ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง ๑๑ โรงเรียน   
2.  ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๑๑  ศูนย์สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
3.  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง ๑๑ โรงเรียน   
4.  นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๑๑  ศูนย์ สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง ๑๑ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๑๑  ศูนย์ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 1.  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 2.  ครูน ากิจกรรมในหลักสูตร  “ โตไปไม่โกง ”  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ในสถานศึกษา 
 3.  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานกับตัวแทนครูและผู้บริหาร 
 4.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4  ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยศึกษานิเทศก์  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง ๑๑ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๑๑  
ศูนย ์
๑๐. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1.  ครูมีความรู้เข้าใจหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ”  และน าแนวทางมาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
2.  เด็กและเยาวชนของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นธรรม  มีความรับผิดชอบ  

และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  เติบโตเป็นคนดี  รักความถูกต้องและความเป็นธรรม. 
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ล าดับที่  27 
กิจกรรมอบรมธรรมะกับวันมาฆบูชา 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรมอบรมธรรมะกับวันมาฆบูชา 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 (8) ในการ
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 หมวด 2 มาตรา 16  ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น และกิจกรรมที่จะเป็น
การส่งเสริม สืบสาน  อนุรักษ์ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน 3 มาฆบูชานั้น ย่อมาจากค าว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ 
เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วัน
มาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 เป็นวันส าคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆ
สันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง
โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพ่ือให้พระสงฆ์น าไปประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา
และหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
๓. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
 2.  เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดี
ของสังคม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เขียนโครงการ 
 ๒.  ประชุมวางแผนรูปแบบการด าเนินการ รวมทั้งจัดหาวิทยากร    
 ๓.  ประชุมมอบหมายงานตามภารกิจ/หน้าที่ที่ก าหนด     
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 ๔.  ด าเนินการอบรมตามรูปแบบที่วางไว้ 
 ๕.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
๘. งบประมาณรวมทั้งโครงการ    

380,๐๐๐   บาท 
9. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักการศึกษา 
10. ผลลัพธ์  

1.  ได้ส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 
 2.  ได้ด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 3.  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 4. เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
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ล าดับที่  28 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   

(กิจกรรมฝึกทบทวนบุคลากรทางลูกเสือ  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือส ารอง) 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  (กิจกรรมฝึกทบทวนบุคลากรทางลูกเสือ  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือส ารอง)   
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๘  บัญญัติไว้ว่า  คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์            
เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคม
ให้มีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้  เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ   

เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น  ให้มีบทบาทในการปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนปลูกฝังความ
รักชาติ  ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  ตลอดจนการสร้างเสริมวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคีและการ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  อันเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์  และความมั่นคงของชาติสืบไป 

ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  เห็นความส าคัญในการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น  ให้มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านอารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ให้เป็นคนดี  มีปัญญาและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เพ่ือเป็น
กลไกส าคัญแห่งการขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่น  ไปสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางลูกเสือ 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองให้สามารถน าความรู้  ทักษะและประสบการณ์ไปปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และบริหารจัดการลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และทักษะทางลูกเสือ  สามารถนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น  จ านวน  ๙๐  คน 
 ๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ๑)  ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นแบบอย่างที่ดี   
  ๒)  สามารถพัฒนางานลูกเสือและกองลูกเสือในสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
๖. วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมฝึกทบทวนบุคลากรทางลูกเสือ  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  ให้
กลุ่มเป้าหมาย   
  2.  ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน  
  3.  รายงานผลการด าเนินงาน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

๔๒,๘๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะทางลูกเสือ 
 ๒.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง  สามารถน าความรู้  ทักษะและประสบการณ์ไปปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  และบริหารจัดการลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  ผู้บริหารมีความรู้และทักษะทางลูกเสือ  สามารถนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
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1.3.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่  29 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการ การศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
2.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาวะในปัจจุบัน ยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรง และแพร่ระบาดกระจายไปสู่สังคมทุกระดับชั้น
ตั้งแต่  ครอบครัว  สถานศึกษา ชุมชน และสถานบันเทิงต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาและมีผลกระทบต่อองค์กร ชุมชน 
สังคม ประชาชน ตลอดทั้งเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และเพ่ือตอบสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น 

ดังนั้น เพ่ือการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดไม่ให้มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
และสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนต้านยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักต่อการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   จึงได้จัดโครงการ 
การศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนขึ้น  
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด  และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
เพ่ือปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อ
ร่างกาย  สุขภาพอนามัย  และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม  ตลอดความมั่นคงของชาติ 

2.  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน  ให้ห่างไกลยาเสพติด 
3.  เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติด  ภายในสถานศึกษา 
4.  เพ่ือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
5.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับเด็กนักเรียนรวมทั้งปลูกฝัง

พฤติกรรมการกระท าความดีตั้งแต่วัยเด็ก  ให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
4.  เป้าหมาย 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
5.  วิธีด าเนินการ 

1.  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
2.  ประสานงานกับสถานีต ารวจเพื่อขออนุเคราะห์วิทยากร  (ครู D.A.R.E.) 
3.  ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดเพ่ือก าหนดตารางสอน 
4.  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  บุคลากรและสถานที่ 
5.  ครู D.A.R.E.  ด าเนินการสอนนักเรียนตามตารางโครงการฯ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรง 
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8.  งบประมาณ 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ     150,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 
2.  เด็กนักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
3.  เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและมีแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
4.  เด็กนักเรียนน าความรู้ไปสามารถถ่ายทอดความรู้ขยายผลไปยังผู้ใกล้ชิดในครอบครัว  เพ่ือนบ้าน  

และชุมชนใกล้เคียง 
5.  นักเรียนมีความรู้   เกิดความเข้าใจ   ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
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1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ล าดับที่  30 

โครงการอบรมปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการอบรมปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ ที่มาของโครงการ 
 จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการน าทรัพยากรที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังท าให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป ดังนั้นจึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
ไปมากและเกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ า เป็นต้น การ
อบรมปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นหนึ่งวิธีที่เลือกมาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สังคมได้ก าหนดบทบาทและความคาดหวังว่าจะเป็นบุคลากรที่มี
วุฒิภาวะพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือที่จะน าความรู้ ความสามารถต่างๆ มาพัฒนา
ประเทศชาติ ในอนาคต รวมถึ งการเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามวุฒิภาวะที่พึงกระท าได้ ประกอบกับเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ได้
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอ านาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (24) การจัดการ
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้มีการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม  ในส่วน
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน              แก่บุคลากรเทศบาล ตลอดจน
ประชาชนด้วยหลักการใช้ให้น้อยและใช้อย่างคุ้มค่า การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การน าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการเรียนการสอนและการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูที่จัดการเรียนการสอนเรื่อง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตัวแทนจากส านักการสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าหลักสูตรสิ่ งแวดล้อมไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามระดับช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้ง การจัดท าและการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับเด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
เพ่ือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสใช้ชีวิตในระยะเวลาหนึ่งร่วมกัน  โดยผ่านกระบวนการ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้น ตลอดระยะเวลาในการท ากิจกรรม เด็กและเยาวชนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือที่เด็กและเยา
ชนจะได้ร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป โดยมีการน าเสนอและสะท้อนความ
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คิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกฝนการปรับตัวและรู้จักที่จะยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในสังคม นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนที่ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืน และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้   
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่าง
เป็นระบบ รักและหวงแหนในความงดงามของธรรมชาติ 

2.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

3.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะเรื่องน้ าและขยะในจังหวัดขอนแก่น 

4.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  

5.  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
6.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและมีความตระหนักให้มีจิตสาธารณะในชุมชนและสิ่งแวดล้อม   

4.  กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 
6. วิธีการด าเนินการ 
 1.  ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พนักงานครูที่จัดการ
เรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือหารือแนวทางการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
      2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  

- กิจกรรมที่ 1 การน าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการเรียนการสอนและการสร้าง 
   สื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมที่ 2 การอบรมปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 4.  สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณประจ าปี ปีละ 300,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายการศึกษานอกระบบ ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น  
 
 



75 
 

 
มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่  31 
ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลนครขอนแก่น 

2.หลักการและเหตุผล 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของภาครัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลัดการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกรองระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชนในท้องถิ่นและต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องได้
สร้างขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  
ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ด้วยการประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
3.วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น 
4. เป้าหมายผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  
5.พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.วิธีด าเนินการ 
   ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น 
 7.ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 9.ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น   
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2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ล าดับที่  32 
กิจกรรมความโปร่งใส่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมความโปร่งใส่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน         

2.  หลักการและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล

การปฎิบัติราชการซึ้งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่ง
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องต้นๆของการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรมความโปร่งใส่ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น              
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส่ เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4.  เป้าหมายผลผลิต 

พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยปลัดเทศบาล 
เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2.  แต่งตั้งกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลเพ่ือกลั่นกรอง
ประเมินผลปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4.  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลรวบรวมและเสนอผล
การพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานให้แกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล 

5.  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการประเมินผล
การปฎิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเสนอมาโดย
ใช้หลัเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม-เมษายน และ กันยายน-ตุลาคม 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส่ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่  33 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น      

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่นไปแล้วนั้นโดยได้

ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม,มีจิตส านึกท่ีดี ,ซื่อสัตว์สุจริต
และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน,ยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฎิบัติ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่เบียดเบียนข้อเท็จจริง,มุ้งสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีความโปร่งใส่และตรวจสอบได้,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และยึดมั่นในในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
           และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้จัดท ามาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันใดเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.  วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส่ มีมาตรฐานในการ
ปฎิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
          2.  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
         3.  เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.  เป้าหมายผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
   1.  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฏข้องบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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 9.  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ของเทศบาลนครขอนแก่น 
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  2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ล าดับที่  34 
กิจกรรมรายงานรายรับจริง – จ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมรายงานรายรับจริง-จ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ    

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    
บริหารเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ    

3.  วัตถุประสงค์    
 1.  ควบคุมงบประมาณตามแผนงาน   
 2.  มีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย    
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต    
          ปิดบัญชีได้ถูกต้องตามหมวด/ประเภทและรายงานก่อน90วันท าการ    
5.  พื้นที่ด าเนินการ    
          ฝ่ายสถิติการคลัง  ส านักการคลัง    
6.  วิธีด าเนินการ    
          ออกค าสั่งมอบหมายการปฎิบัติงาน    
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564   
8.  งบประมาณด าเนินการ    
           ไม่ใช้งบประมาณ    
9.  ผู้รับผิดชอบ    
          ฝ่ายสถิติการคลัง  ส านักการคลัง    
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    

ปิดบัญชีได้ถูกต้องตามหมวด/ประเภทและรายงานก่อน  90  วันท าการ    
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ล าดับที่  35 
กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 มีมาตรฐานและการชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง) 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 จัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนทั่วไป  และผู้ประกอบการ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลนครขอนแก่น 
๖.  วิธีด าเนินการ 

ติดประกาศ,ลงเวปไซต์หน่วยงาน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ  2561-2564 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชน,ผู้ประกอบการ  ได้ทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 
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กิจกรรมที่  36 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นผ่านระบบ LINE 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นผ่านระบบ  LINE 

2.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นมีส านัก/กอง ทั้งสิ้น 6 ส านัก และ 1 กอง ซึ่งสถานที่แต่ละส านัก/กอง 

ไม่ได้อยู่ใกล้กัน และมีบุคลากรในการจัดท าฎีกาแต่ละส านัก/กอง หลายคน ท าให้เกิดปัญหาในการติดต่อ
ประสานงาน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ทุกส านัก/กอง ทราบแนวทางเดียวกันในการเบิกจ่ายเงิน 
 2.  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้จัดท าฎีกาแต่ละส านักกอง 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้ผู้จัดท าฎีกามีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ตั้งกลุ่ม LINE ผู้จัดท าฎีกา 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายระเบียบการคลัง  ส านักการคลัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้จัดท าฎีกามีความรู้ความเข้าใจระเบียบมากข้ึน 
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กิจกรรมที่  37 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง      

๒.  หลักการและเหตุผล        
มีมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสในด้านการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง)    

๓.  วัตถุประสงค์         
เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง       

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต         
ผู้ประกอบการ         

๕.  พื้นที่ด าเนินการ         
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น         

๖.  วิธีด าเนินการ         
ส่งประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโดยตรง,ลงเว็บไซต์หน่วยงาน    

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ         
งบประมาณ  2561-2564         

๘.  งบประมาณด าเนินการ         
ไม่มีงบประมาณ         

๙.  ผู้รับผิดชอบ         
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน         

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์         
ผู้ประกอบการได้ทราบการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง      

   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

  2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที ่ 38 
โครงการบริการอินเทอร์เน็ต Free-WiFi 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการบริการอินเทอร์เน็ต Free-WiFi 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากในปัจจุบันนโยบายรัฐบาลในการให้ประเทศไทย เป็นประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้ประชาชนมีการ
สื่อสารผ่านระบบอินเตอร์  โดยทุกคนสามารถเจ้าถึงการบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง  เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ค านึงถึงการให้ประชาชนทุกคน  สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีได้ในเขตส านักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น  โดยสามารถใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องโน้ตบุ้ค หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ SmartPhone  ซึ่ง
ปัจจุบันความนิยมใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ SmartPhone  จะมีความนิยมเป็นจ านวนมากขึ้น  
ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงจ าเป็นต้องมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต  Free-WiFi ให้กับประชาชนทุกคนที่มาใช้
บริการ   
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนที่มาติดต่อราชการในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน  ที่ต้องการใช้ Free – WIFI 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต Free-WiFi 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบค่า Internet 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์  :  ประชาชนที่มาติดต่อราชการในเทศบาลนครขอนแก่นได้รับ free – Wifi อย่างทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด  :  ในผู้ใช้บริการ  Free – Wifi  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ล าดับที่  39 
กิจกรรมการให้บริการรับช าระภาษี 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
   แผนงานการให้บริการรับช าระภาษี 
๒. หลักการและเหตุผล 
 งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีภารกิจหลักในการให้บริการรับช าระภาษี ประกอบด้วย  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย  ในแต่ละปีจะมีการประมาณการการจัดเก็บภาษีเป็นจ านวน
มากและจะมีการประมาณการเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสามารถจัดเก็บได้ตามประมาณการ
ที่ตั้งไว้ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บมีความจ าเป็นต้องมีแผนในการให้บริการที่ดี  ชัดเจน 
ให้ประชาชนผู้ที่มาเสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุด ประกอบกับผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่นได้ก าหนด
นโยบายและประกาศปีแห่งการบริการ  
๓. วัตถุประสงค์   

๑.  เพ่ือให้ผู้ช าระภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง 
๒.  เพ่ือให้ผู้ช าระภาษีได้รับความเป็นธรรมให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 
๓.  เพ่ือให้ผู้ช าระภาษีเกิดความประทับใจและพอใจในการให้บริการ 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ  
งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้  ฝ่ายพัฒนารายได้  ส านักการคลัง  เทศบาลนครขอนแก่น 

๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการรับช าระภาษีให้เป็นไปตามแผนผังขั้นตอนการ
ให้บริการ 
 ๒.  เจ้าหน้าที่ให้บริการรับช าระภาษีตามข้ันตอน และตามล าดับก่อน – หลัง (ระบบบัตรคิว) 
 ๓.  มีการประเมินความพึงพอใจของมาช าระภาษี 
 ๔.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ พร้อมรายงานผู้บริการ 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  

4  ปี  (พ.ศ. 2561 -2564) 
๗.  งบประมาณ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.  ผู้รับผิดชอบ   

งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้  ฝ่ายพัฒนารายได้  ส านักการคลัง  เทศบาลนครขอนแก่น 
๙.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์   

ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาช าระภาษี 
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ล าดับที่  40 
มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานจดทะเบียนพาณิชย์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานจดทะเบียนพาณิชย์  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลนครขอนแก่นได้รับถ่ายโอนภารกิจให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนพาณิชย์ การจดเลิกทะเบียนพาณิชย์ การจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์  โดยด าเนินการ ณ  ส านัก
การคลัง เทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี ในขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานโดย - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบจัดเก็บและบริการข้อมูล
ทะเบียนพาณิชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ยังมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
 1.  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 
 2.  เพ่ือเป็นมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน 
จดทะเบียนพาณิชย์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 งานจดทะเบียนพาณิชย์ ส านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น 
 6. วิธีด าเนินการ  
 1.  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ  
 2.  ประเมินมาตรฐาน ระยะเวลาในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่มีงบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานจดทะเบียนพาณิชย์ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการคลัง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1.  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ 
       ไม่เลือกปฏิบัติ จากแบบประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 2.  ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานจดทะเบียนพาณิชย์ 
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ล าดับที่  41 
มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ        

2.  หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายใน องค์กรนั้นก็เพ่ือ

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฎิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซี่งการพิจารณาเลือก/มอบกมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ ในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขฃองประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
3.  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลนครขอนแก่นภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฏหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4.  เป้าหมายผลผลิต 

คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
   1.  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2.  ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
   3.  ส าเนาค าสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล   ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที ่ 42 
โครงการให้บริการอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการให้บริการอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การประกอบกิจการย่อมก่อให้เกิดการจ้างงาน  การพัฒนาเศรษฐกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  แต่ใน
ขณะเดียวกันหากไม่มีการควบคุมหรือก ากับดูแลที่เพียงพอการประกอบกิจการนั้น ๆ   อาจส่งผลต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชน  ตลอดจนผู้ประกอบการหรือพนักงานในสถานประกอบการของ
ตนเองได้ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจึงมุ่งที่จะให้การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้มีการประกอบ
กิจการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัยและสุขภาวะรอบสถานประกอบการนั้นให้มีการพัฒนาที่เกื้อหนุนกัน การขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายที่ยืนยันว่าสถานประกอบการนั้นได้ตระหนักและพร้อมที่
จะร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองน่าอยู่ที่
ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิ ตที่
ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง 
เขม่า เถ้า ฯลฯ โดยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 7  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กลุ่มกิจการ  และมีทั้งหมด 141 ประเภทกิจการ ที่จะต้องมีการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการ โดยผู้ด าเนินการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ มีการ
ควบคุมปัญหามลพิษที่เกิดจากสถานประกอบกิจการของตนและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน สถานประกอบกิจการที่ไม่มีการป้องกันควบคุมและบ าบัดมลพิษอย่างถูกต้อง หรือไม่มีการบริหาร
จัดการที่ดีพอ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้อาศัยใกล้เคียงจนเกิดการร้องเรียนด้านกลิ่นเหม็น อากาศเสีย น้ าเสียและ
เสียงดัง ซึ่งการก่อปัญหาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 
 1) ผู้ประกอบกิจการไม่ได้ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา จึงไม่มีการวางแผนการด าเนินกิจการ
ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นท าเลที่เหมาะสม การวางผังโครงสร้างของสถานประกอบกิจการ การคัดเลือกเครื่องจักร 
ตลอดจนการมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงพ้ืนที่หรือเทคโนโลยีที่จะบ าบัดของเสีย 
เป็นต้น 
 2) สถานประกอบกิจการบางแห่ง ผู้ประกอบกิจการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการนั้นๆ ท าให้ขาดการวางแผนการจัดการในสถานประกอบกิจการและการ
ไม่เห็นความส าคัญของสถานประกอบกิจการ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 3) ผู้ประกอบกิจการรายย่อย ดัดแปลงอาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยเป็นสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่
มักก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนได้ง่ายและยากต่อการแก้ไข 
 4) การควบคุมตรวจสอบ ควบคุมก ากับดูแลของภาคราชการยังไม่ทั่วถึง 
 5) มีความซ้ าซ้อนในด้านองค์กรของรัฐ ตลอดจนกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลการ
ประกอบกิจการ ท าให้การควบคุมตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ 

  ซึ่งมีหลักในการพิจารณาอนุญาต โดยการการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการจะ
ตรวจสอบสุขลักษณะความสะอาด เหตุเดือดร้อนร าคาญจากการประกอบกิจการ  การบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ด้านต่าง ๆ ทั้งมลพิษทางอากาศ  แสง  สี  เสียง  กลิ่น  ความร้อน  ฝุ่น  ควัน  การบ าบัดมลพิษทางน้ า  การก าจัด
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ขยะ  การป้องกันแมลงและสัตว์พาหะน าโรค  ตลอดจนความปลอดภัยในการท างานของพนักงานในสถาน
ประกอบการ  และเมื่อได้รับการอนุญาตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพท้ายเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการไว้ตั้งแต่  50 - 10,000  บาท  ขึ้นอยู่กับประเภท
และขนาดของกิจการนั้น และหากสถานประกอบการที่เข้าข่ายจะต้องขอมีใบอนุญาตจากเทศบาลแต่ไม่มีการยื่น
ขออนุญาตก่อนการประกอบการถือว่าการประกอบกิจการโดยไม่ได้ รับอนุญาต  เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมี
โทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือ  ปรับไม่เกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งใบอนุญาตจะมีก าหนด
ระยะเวลา โดยใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้ใบอนุญาตมีอายุคราวละ  1  ปี  นับแต่วัน ที่ออกใบอนุญาต  และเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นก าหนดให้
สามารถยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ  30  วัน ถ้าใบอนุญาตขาดอายุ  สถานประกอบ
กิจการนั้นจะไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้  หากฝ่าฝืนก็จะถูกด าเนินคดีข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีโทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และปรับอีกไม่เกินวันละ  5,000  บาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535  ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยให้ผู้ประกอบการ 
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง 

2.  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ ในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพ พ.ศ. 2535 และเป็นแนวทางการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

3.  เพ่ือการเฝ้าระวังกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ได้มาตรฐาน 
การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

4.  เพ่ือควบคุมก ากับการด าเนินการของผู้ประกอบการในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตลอดจน การปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องด้านต่างๆ ของสถานประกอบกิจการ เพ่ือมิให้การด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อ สุขภาพก่อปัญหาเหตุร าคาญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
4.  กลุ่มเป้าหมาย 

สถานประกอบการที่ต้องขออนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น  เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2539  ก าหนดให้กิจการที่ต้องขออนุญาตมี  13  กลุ่มกิจการได้แก่ 

1.  กิจการที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ 
2.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
3.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร 
4.  กิจกรรมที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์  เครื่องส าอาง  
5.  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 
6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ 
7.  กิจการที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ 
8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
10. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 



90 
 

11. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ซีเมนต ์
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลยีม  ถ่านหิน  สารเคมี 
13. กิจการอื่นๆ  เช่น  พิมพ์หนังสือ  สะสมของเก่า  ซ่อมอิเลคโทรนิคส์  การพิมพ์แบบ พิมพ์
เขียว  ฯลฯ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 

1.  ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด  

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดย
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  

3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ  

4.  การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต  
4.1  กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร  

4.2  กรณีไม่อนุญาต แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ใน
แต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์  

4.3  ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณปี 2561 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มี 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายสุขาภิบาล ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1.  สถานประกอบกิจการที่มายื่นขอประกอบกิจการได้รับการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการตาม
เทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่นที่ออกตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (รายใหม่) และมีปรับปรุงได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 

2.  สถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญหรือส่งผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง 

3.  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ที่
ออกตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการได้คร อบคลุม
ทุกประเภทกิจการ 
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ล าดับที่  43 
มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ  

เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อ
ถอนอาคาร 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการออก
ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน ส านักการช่าง จึงได้วางมาตรการการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประชาชน(การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน) เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร 
 2.  เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3.  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน เพ่ือความถูกต้องในการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดและ
มีความถูกต้องตามระเบียบของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 

1.  การขออนุญาตโดยใช้แบบแปลนมาตรฐานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เสร็จภายใน 12 วันท าการ 
2.  การขออนุญาต ประเภทอาคารไม่เกิน 2 ชั้น และพ้ืนที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เสร็จภายใน 17 

วันท าการ 
3.  การขออนุญาต ประเภทอาคาร 3 -4 ขั้น หรือพ้ืนที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรเสร็จภายใน 19 วัน

ท าการ 
4.  กรณีการขออนุญาต ประเภทอาคาร 4 ชั้น และพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร เสร็จภายใน 22 วัน

ท าการ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

กระบวนการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จตามก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
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ล าดับที่  44 
โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน มีหน่วยงานหลายฝาย มีภาระหน้าที่ในการด าเนินงานที่แตกต่างกันเพื่อให้การ
ท างานเป็นไปด้วยความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  พร้อมการท างานอย่างมีระบบมาตรฐาน  มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้และท างาน
แทนกันได้  อีกทั้งยังท าให้เกิดเป็นกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายในกองวิชาการและแผนงาน  ทั้งระดับผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร  จึงควรมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
3 . วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
2.  เป็นเอกสารที่ให้ทราบว่าควรปฏิบัติงานเมื่อใด  อย่างไร 
3.  ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
4.  เกิดความโปร่งใสในการให้บริการ 
5.  ประชาชนผู้รับบริการทราบข้ันตอนในการให้บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คู่มือการปฏิบัติงานของ  7  ฝ่าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองวิชาการและแผนงาน ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  แจ้งให้ทุกฝ่ายในกองวิชาการและแผนงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องพร้อมมีข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
2.  รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน 
3.  เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงานทางเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์

ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น และจัดไว้ให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (งบประมาณ พ.ศ.2561-2564)   
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทราบถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน 
ประชาชนสามารถทราบถึงข้ันตอนการให้บริการ ลดข้อผิดพลาดในการท างาน และเกิดความโปร่งใสในการ
ให้บริการ 

ตัวชี้วัด  :  มีคู่มือปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน  จ านวน  7  ฉบับ 
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2.3  มาตรการใช้ดุลยพินิจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่  45 
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน         

2.  หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว้าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดของประชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฎิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาล
นครขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ 
4.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมายผลผลิต 
1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลนครขอนแก่นให้สั้นลงมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
2.  ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
3.  ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.  พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

6.  วิธีด าเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฎิบัติราชการใดๆให้แก
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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3.  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานการบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

4.  มีระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 

5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้ผู้บริหารทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
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ล าดับที่  46 
การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศบาลนครขอนแก่น   

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่13 พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ

อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายประการรวมทั้งมีกฏหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี  การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างเพียงผู้เดียวก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้และเพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฎิบัติงานให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็ว ดังนั้นเพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฎิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 
เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.  เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4.  เป้าหมายผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อย1เรื่อง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

6.  วิธีด าเนินการ 
1.  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
2.  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฎิบัติราชการแทน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

       ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดับที่  47 
มาตรการแสดงออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    มาตรการแสดงออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล 
                 เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกประชาชนตามอ านาจหน้าที่ได้ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ.2596 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และตามกฎหมายที่ก าหนดให้เทศบาลต้องด าเนินการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาล นั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกในการให้บริการเนื่องจากมีภารกิจมากมาย ไปรวมกับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจาย
อ านาจหรือมอบหมายอ านาจในการสั่งการ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆซึ่ง
เป็นอุปสรรคยิ่งในการให้บริการ ท าให้เกิดการบริการล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
                 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการประชาชน 

2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการประชาชน 
3.  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4.  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4.  เป้าหมายผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 

1.  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
2.  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
3.  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับที่ดีและได้รับความสะดวก และลดการผูกขาด
อ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ล าดับที ่ 48 
กิจกรรมการมอบอ านาจ  อนุมัติ  อนุญาต  สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการมอบอ านาจ  อนุมัติ  อนุญาต  สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2.  หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว้าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดของประชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฎิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาล
นครขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ 
4.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4.  เป้าหมายผลผลิต 
1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลนครขอนแก่นให้สั้นลงมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
2.  ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
3.  ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.  พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

6.  วิธีด าเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฎิบัติราชการใดๆให้แก
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานการบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
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4.  มีระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 

5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้ผู้บริหารทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
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 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคลากรในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
  2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่  49 
โครงการบ้านสีขาว  ชุมชนสีขาว 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และให้สมาชิกในครอบครัว เด็ก  เยาวชน  

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
ครอบครัว  ชุมชน  ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และเป็นการสร้างเกาะป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในครอบครัว 
๒.  เพ่ือสร้างแกนน าให้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลชุมชน เป็นเกาะป้องกันการแพร่กระจายของสาร

เสพติดเข้าสู่ชุมชน 
๓.  เพ่ือเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔.  เพ่ือสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด และทราบถึงโทษของสารเสพติด 
5.  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครอบครัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นตัวอย่างในชุมชนเขต

เทศบาล 
6.  เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
7.  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีสังคมที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑.  มีการสร้างเครือข่ายผู้น าสีขาว ให้มีบทบาทในการเป็นผู้น า 
๒.  เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๓.  เป็นเกาะป้องกันในการแพร่กระจายของสารเสพติดในชุมชน 
4.  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
5.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  รับสมัครชุมชน  ทั้ง ๔ เขต  จ านวน  ๙5  ชุมชน 
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดกรองชุมชนที่ปราศจากสารเสพติด 
 ๓.  จัดเวทีประชาคมคณะกรรมการร่วมกับชุมชนการคัดกรองชุมชนที่ปราศจากสารเสพติดเพ่ือประกาศ
เป็นชุมชนสีขาว 
 ๔.  ประชุมคณะกรรมการระดับเทศบาล เพื่อรับรองครอบครัวที่ผ่านการคัดกรองจากชุมชน 
 ๕.  มอบโล่เชิดชูเกียรติกับครอบครัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และติดป้ายประกาศว่าเป็นชุมชนสีขาว 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณปี 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๓๐๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
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  2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

ล าดับที่  50 
โครงการคัดเลือก  อปพร. ดีเด่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
   โครงการคัดเลือก  อปพร. ดีเด่น   
2.  หลักการและเหตุผล 
 การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปกติ โดยเฉพาะการ
เตรียมการด้านบุคลากร เนื่องจากกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ซึ่งจ าเป็นต้องระดมสรรพก าลัง           ทุกภาคส่วน
ร่วมด าเนินการแก้ไข  โดยที่ก าลังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐฝ่ายเดียว ย่อมไม่สามารถจะด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากอัตราก าลังที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีจิตใจเสียสละที่เข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือทางราชการในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงงานด้านอ่ืน ๆ ของชุมชน ซึ่งในรอบปีที่
ผ่านมาสมาชิก อปพร. เทศบาลนครขอนแก่น  ได้แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจเสียสละและอาสา เข้ามาช่วยเหลือ
สังคม    ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยต่าง ๆ  การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน   การรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
ได้เล็งเห็นความเสียสละของสมาชิก  อปพร. จึงได้จัดท าโครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่นขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่สมาชิก อปพร. ที่สนับสนุนช่วยเหลือทางราชการ 
 2.  เพ่ือสร้างความกระตือรือร้นให้แก่สมาชิก อปพร. เข้ามาช่วยเหลือราชการ เพิ่มมากข้ึน 
 3.  เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  ความเสียสละของสมาชิก อปพร. ให้สังคมได้รับรู้ 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 คัดเลือกสมาชิก  อปพร.  สังกัดศูนย์   อปพร.  เทศบาลนครขอนแก่น  เพ่ือมอบโล่รางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณ   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติโครงการฯ 
 2.  สรรหาคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิก อปพร.ดีเด่น 

3.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  อปพร. ดีเด่น 
 4.  ก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ฯ 
 5.  จัดท าแบบประเมินสมาชิก  อปพร. ดีเด่น 
 6.  ให้สมาชิก  อปพร.  กรอกแบบข้อมูล และรวบรวมผลงาน เพ่ือเสนอชื่อเป็น อปพร.ดีเด่น 
 7.  คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ 
 8.  มอบรางวัลให้แก่สมาชิก อปพร. ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)  
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8.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 48,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้ได้รับการคัดเลือก 
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  2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่  51 

โครงการครอบครัวคาร์บอนต่ า สู่ครอบครัวสุขภาวะดี (Low Carbon Family) 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ 

โครงการครอบครัวคาร์บอนต่ า สู่ครอบครัวสุขภาวะดี (Low Carbon Family) 
๒. หลักการและเหตุผล 

สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อความเจริญและพัฒนาทุกๆ ด้านในตัวบุคล ซึ่งมีความส าคัญมาก อาทิ
เช่น สุขภาพเป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิต เป็นวิถีแห่งชีวิต และเป็นพื้นฐานของการท างานที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น และการด าเนินงานด้านสุขภาพต้องอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ สุขภาวะ (well  being)” ประกอบด้วยมิติ
ทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ และมิติของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้น
สุขภาพมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย จึงต้องให้ความส าคัญทุกด้าน ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข การจัดบริการด้านสาธารณสุข และเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในสังคม เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
สุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านบวก และด้านลบ ซึ่งองค์ความรู้ด้านพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพไม่ใช่
เรื่องของการแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความร่วมมือของสังคม ที่จะมาร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ร่วมสร้างวัฒนธรรมของการด าเนินชีวิตที่
ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น และร่วมกันสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยองค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพล
ต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย นั้น ประกอบด้วยปัจจัยบุคคล สิ่งที่ท าให้เกิดโรค สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อสุขภาพค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน  

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ก าหนดนโยบายคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon  Kaen  Low Carbon City) 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองและเครือข่าย/ชุมชนให้สามารถก้าวหน้าไปเป็นเมืองคาร์บอนต่ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ถูกต้อง เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน ๔ 
ยุทธศาสตร์+๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิต
พลังงาน ยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน + ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว และเมือง
จักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ซึ่งยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นด้านการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการเดินทางของสินค้าและบริการ โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการครอบครัวคาร์บอนต่ า สู่ครอบครัวสุข
ภาวะดีใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดสีเขียวขอนแก่น ใช้แนวคิด ผู้ผลิตพบผู้บริโภค เน้น
เกษตรอินทรีย์ และโครงการตลาดปลอดโฟม  

ในบริบทสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแก่นมีการด าเนินการสู่การเป็นครอบครัวคาร์บอนต่ า โดย
สาระส าคัญสอดคล้องกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการสุขภาพแบบวิถีชุมชนโดยเริ่มต้นจากครอบครัว เพราะ
ครอบครัวคือหน่วยย่อยที่สุดในสังคมแต่มีความส าคัญที่สุดในสังคม เน้นการเชื่อมโยงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในครัวเรือนที่มีอิทธิพลท าให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการครอบครัวคาร์บอนต่ า เพ่ือสุขภาวะดี ขึ้น เพ่ือเป็น
การสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการอาหารปลอดภัย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในบ้านของครอบครัวต้นแบบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ซึ่ง
ท าให้ทุกครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่ เกิดความเข้มแข็ง และ
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เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งลดก๊าซเรือนกระจกจากขนส่งอาหาร โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมต่างๆ ในภาคเมือง 
ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวคาร์บอนต่ าจนเกิดความตะหนักท่ีจะปรับเปลี่ยนสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ า
ตามแนวทางพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน และลดปริมาณคาร์บอนในครัวเรือน เพ่ือให้ครัวเรือนมี 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค มีสุขภาพอนามัยที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี  
๔.  กลุ่มเป้าหมาย 

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวคาร์บอนต่ า สู่สุขภาวะดี จ านวน  ๕๐  ครัวเรือน 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น 
๖. วิธีด าเนินการ 
    กิจกรรมที ่๑  

๑.๑ จัดประชุมคณะท างานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ และกรรมการ
ชุมชน 

๑.๒ รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ  
๑.๓ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๑.๔ จัดท าทะเบียนข้อมูลประวัติครอบครัว และท าแบบประเมินตนเองก่อนด าเนินงาน 
๑.๕ จัดท าบันทึกข้อมูลปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) ครัวเรือนก่อน-หลัง

ด าเนินโครงการ 
   กิจกรรมที่ ๒  

๒.๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัว สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตแบบ
คาร์บอนต่ า“พอดี เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และคุ้มค่า” ต้องมีกิจกรรมในครัวเรือนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่   ๒๖ องศาเซลเซียส และต้องไม่
มีการรั่วไหลของเครื่องท าความเย็น  ปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้  เปลี่ยนมาใช้หลอด
ประหยัดไฟเพ่ือประหยัดเงิน   

๒) ปลูกอยู่ ปลูกกิน เช่น ปลูกผักสวนครัวในบ้าน ไม่ต้องเสียน้ ามันไปซื้อ  เข้าครัวท าอาหารไม่ต้องครบ
เจ็ดวันสามม้ือ แต่เท่าท่ีเวลาจะอ านวย  รักษาต้นไม้เดิมและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในบ้าน  ไปเลือกซ้ืออาหารที่ตลาด
เขียวขอนแก่นมาบริโภค  เลือกกินผักมากกว่ากินเนื้อ 

๓) เดินทางอย่างยั่งยืน เช่น ใช้จักรยานหรือเดินแทนการใช้รถให้มากขึ้นเพ่ือสุขภาพที่ดี  ไม่ขับรถส่วนตัว
อย่างน้อย  ๑ วันต่อสัปดาห์ 

๔) ไม่ก่อมลพิษ (๓Rs) ด้วยการลดปริมาณขยะต้นทางก่อนน าไปก าจัด เช่น คัดแยกขยะรีไซเคิลไป
จ าหน่าย คัดแยกขยะอันตราย คัดเศษอาหารไปท าปุ๋ยหรือน้ าจุลินทรีย์  การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนก่อนลงสู่
ธรรมชาติ   

๕) ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้สินค้าที่มีฉลากเขียวเพื่อประหยัดพลังงานและน้ า ใช้
แก้วน้ า ชาม ตะเกียบ ผ้าเช็ดหน้า และถุงชอปปิ้งของตนเอง ปฏิเสธการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารทั้งน ากลับมาทาน
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ที่บ้านและนอกบ้าน  การไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ าและรวบรวมน้ ามันเก่าให้เทศบาลนครขอนแก่นเพ่ือน าสู่
ขบวนการผลิตไบโอดีเซล  ใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ ามันให้น้อยลงเพ่ือรักษาโลกของเรา   

๒.๒ จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริง จากสถานที่จริงใน“โรงเรียนชีวิต”องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน และเรื่องการลดคาร์บอน     
     กิจกรรมที่ ๓   

๓.๑ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใน การ
ด าเนินงาน 

๓.๒ คณะท างานเยี่ยมบ้านครอบครัวคาร์บอนต่ าอย่างน้อย  ๒  ครั้ง/ครัวเรือน เพ่ือรวบรวมปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากครอบครัวต้นแบบ 
 ๓.๓ คณะท างานเยี่ยมบ้านครอบครัวที่มีกิจกรรมตามตัวชี้วัด เพ่ือรับรองเป็นครอบครัวคาร์บอนต่ า
แบ่งเป็น  ๕ ระดับ  

๓.๔ จัดกิจกรรมมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ   
๓.๕ ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลจัดท ารายงานและเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือขยายผล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณปี  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๗๐,๖๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย 

ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น 
คณะกรรมการชุมชน 

๑๐. ตัวชี้วัด 
 ครัวเรือนสามารถลดปริมาณคาร์บอนระหว่างด าเนินโครงการฯ ได้ร้อยละ ๕  เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน  ๕๐  ครัวเรือน 
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 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที่  52 
มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ   

2.  หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ

ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กร หรือเกิดจากลักษณะงาน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  แต่สิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร ที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
            ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฎิบัติราชการ”ที่ก าหนดดัชนีใน
การประเมินการปฎิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น     
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ(ส านัก/กอง)น าไปยึดถือปฏิบัติ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4.  เป้าหมายผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฎิบัติราชการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

6.  วิธีด าเนินการ 
1.  จัดท าข้อตกลงปฎิบัติราชการของทุกภาคส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี

ในการประเมินการปฎิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
3.  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฎิบัติ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
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  2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอ  ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ล าดับที่  53 
มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่  1 “การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต”  และยุทธศาสตร์ที่  2  “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  และเพ่ือให้
ยุทธศาสตร์ชาติเกิดผลเป็นรูปธรรม  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ขอให้เทศบาลนครขอนแก่นร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านง
การต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต  4  ปี  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  5  ปี  รวมทั้งรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  จากจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการใน
การป้องกันไม่ให้ใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบ  ซึ่งเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  
3. วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  4  ปี  เทศบาลนครขอนแก่น 

2.  เพ่ือจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  5  ปี  เทศบาลนครขอนแก่น 
3.  เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  จากหน่วยก ากับดูแล     
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1.  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  4  ปี  เทศบาลนครขอนแก่น 

2.  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  5  ปี  เทศบาลนครขอนแก่น 
 3.  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.  เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  จากหน่วยก ากับดูแล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลนครขอนแก่น  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  4  ปี  เทศบาลนคร
ขอนแก่น  ,  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  5  ปี  เทศบาลนครขอนแก่น  และได้รับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)   
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  2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ล าดับที่  54 
มาตรการการด าเนินการทางวินัย 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
การด าเนินการทางวินัย 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เพ่ือควบคุมการกระท าที่ผิดวินัยและระเบียบ  กฎหมายของพนักงานเทศบาลให้ถูกต้องและลงโทษ

พนักงานเทศบาลที่กระท าผิดหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  เมื่อมีการกระท าผิดวินัย  ผู้กระท าผิดวินัยก็
ต้องได้รับบทลงโทษ  ดังนั้น จึงได้มีมาตรการด าเนินการทางวินัย 
3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือค้นหามูลความจริงจากข้อร้องเรียน กล่าวหา 
 2.  เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดวินัยตามความเหมาะสม 
 3.  เป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้เกิดการกระท าความผิดวินัย   
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  
 1.  ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษตามสมควรแก่เหตุ   
 2.  ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิดได้รับยุติเรื่อง 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 1.  รับเรื่องร้องเรียน  กล่าวหา 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง   
 3.  สอบสวนพิจารณา 
 4.  จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้บริหารเทศบาล  และรายงาน กทจ. 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 ภายใน 120 วัน  และขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน    
8.  งบประมาณ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ-   
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ : -  มีการลงโทษผู้กระท าผิดวินัย หรือยุติเรื่อง  
 -  ผู้กระท าผิดวินัยได้รับการลงโทษตามความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของผู้กระท าผิดวินัยได้รับการลงโทษ 
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มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
  3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ    

ล าดับที่  55 
โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในสภาวะปัจจุบันหน่วยงานต่างๆให้ความส าคัญ “คุณภาพ” เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของ
ผลผลิต คุณภาพของบุคลากร  และคุณภาพของการให้บริการ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการด าเนินงานอย่าง
รวดเร็วเพ่ือให้ก้าวล้ าสู่แนวหน้า และสามารถธ ารงรักษาความส าเร็จได้อย่างยาวนานและมั่นคง ประกอบกับมี
แนวความคิดใหม่ ๆ ในการท างานของบุคลากรสามารถสร้างสรรค์ความส าเร็จและเป็นมืออาชีพ อันจะท าให้
องค์กร ชุมชนก้าวไกล  
 การประชาสัมพันธ์จึงนับว่ามีความส าคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในผลงาน ผลผลิต และการ
ให้บริการสู่สาธารณชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย การที่จะท าให้ก ารสื่อสาร
ข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่หรือประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ าเป็นจะต้องมีทักษะในการการพูดประชาสัมพันธ์ การจัดท าข้อมูล
ข่าวสาร การเขียนข่าว บทความ  การให้ข้อเท็จจริงได้อย่างกะทัดรัด ถูกต้อง ชัดเจน  ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วยภาคราชการ สื่อมวลชน องค์กรเอกชน   และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เกิดความเข้าใจตรงกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลข่าวสารของ
หลายหน่วยงาน ยังมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดโดยวิธีการพูด การเขียนและบทความน าเสนอข่าวสาร และ
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่บุคคลเป้าหมาย อาจท าให้ข้อมูลที่สื่อสารเผยแพร่ออกไปไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าท่ีควร 
 เทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดฝึกอบรม  หลักสูตร ““เทคนิคการเป็นพิธีกร
และผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เทคนิคการเขียนข่าวและบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์”ขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเขียนข่าวเพ่ือการประสัมพันธ์ในชุมชนการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ให้สามารถเขียนข่าว เขียนบทความ และเลือกใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เทคนิค
ในการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  และพิธีกรในการพูดในงานพิธีต่าง ๆ  เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมืออาชีพถูกต้อง น่าสนใจ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดรับความรู้เกี่ยวกับหลัก และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว
และเขียนบทความได้อย่างถูกต้อง และรู้จักวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ เช่น เครื่องขายเสียง 

๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนข่าวและบทความเพ่ือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์หรือผู้ประกาศข่าว ผู้ดูแลระบบหอ

กระจายข่าวและพิธีกรในงานพิธีต่าง ๆ จ านวน ๙๕ ชุมชน และตัวแทนองค์กรภาคประชาชน  เข้ารับการอบรม
ชุมชน / องค์กร ละ ๒ – ๓ คน แบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๓๐ คน รวม ๒๖๐ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น        
6. วิธีด าเนินการ 

รับสมัครประธาน คณะกรรมการชุมชนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม   ทั้ง ๔ เขต จ านวน  ๙5  ชุมชน 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑.  ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหอกระจายข่าวชุมชนและท า

หน้าที่พิธีกรในชุมชนต่าง ๆ  
๒.  มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร  

7.  สถานที่ด าเนนิการฝึกอบรม 
 ณ  ห้องอบรมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 

เทคนิคการอบรม  
 เน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคการบรรยาย   การฝึกปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การลงพ้ืนที่ภาคสนาม ได้แก่ การอ่านข่าว การท าหน้าที่พิธีกรงานพิธีการต่าง ๆ การ
เขียนข่าว การเขียนบทความ การวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขผลงานโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
  การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ๑.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม เมื่อมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด  
 ๒.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอตลอด
หลักสูตรและมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณปี 2562 และ2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

100,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  ส านักสวัสดิการสังคม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ผู้ด าเนินรายการประจ าหอกระจายข่าว  พิธีกรประจ าชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการพูด 
การเขียนข่าว การน าเสนอข่าว 

๒.  ผู้ควบคุมเครื่อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 
๓.  หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในชุมชนเกิดความเข้าใจดีต่อกัน 
๔.  ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่กระชับ รวดเร็ว และถูกต้อง 
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ล าดับที่  56 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามพ.ร.บ. พ.ศ. 2560 แก่ประชาชน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามพ.ร.บ. พ.ศ. 2560 แก่ประชาชน 

2.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายส าคัญในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” หมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น” ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชนขึ้น      
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2.  เพ่ือให้ประชาชน ทราบถึงสิทธิของตนในการรับข้อมูลข่าวสารฯ   
3.  เพ่ือให้ประชาชน ทราบถึงวิธีการใช้สิทธิขอรับข้อมูลข่าวสารฯ  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจ านวน 95 ชุมชน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเป็งจาล  เทศบาลนครขอนแก่น 

6.  วิธีด าเนินการ 
1.  บรรยายสิทธิของประชาชนตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
2.  อธิบายวิธีการใช้สิทธิขอรับข้อมูลข่าวสาร 
3.  แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์  และแจกแผ่นซีดี เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 

10.  ตัวชี้วัด  
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มีประชาชน มาใช้สิทธิขอรับข้อมูลข่าวสารฯ มากข้ึน   
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ล าดับที่  57 
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ   

และการรับเรื่องร้องเรียน ในเว็บไซต์  และแอพพลิเคชั่น 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ  และการรับเรื่องร้องเรียน ในเว็บไซต์  
และแอพพลิเคชั่น            
2.  หลักการและเหตุผล 

เทศบาลนครขอนแก่นได้ยึดหลักการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและต้องการให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยสะดวก   ได้รับทราบกิจกรรมของเทศบาลฯ สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลฯได้  รวมทั้งต้องการอ านวยความสะดวกโดยการเปิดช่องทางร้องทุกข์ให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น  เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ  ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น  พร้อมทั้งรับ
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่นและแอพพลิเคชั่น  
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ประชาชน สามารถเข้าดูกิจกรรมของเทศบาลฯ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังและ
พัสดุของเทศบาลฯได้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น 

2.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น 

และแอพพลิเคชั่น 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

1.  ด าเนินการเผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2.  รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้อง    

ทราบผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
เว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น แอพพลิเคชั่น 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  เรื่องเผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
     -  ประสานขอข้อมูล 
     -  น าลงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ 
2.  เรื่องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
     -  เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   

แอพพลิเคชั่น 
     -  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

-  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
           -  แจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบผลด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
แอพพลิเคชั่น 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาล

นครขอนแก่น 
ฝ่ายส านักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี  ส านักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

 
10.  ตัวช้ีวัด  

มีผู้เข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุได้สะดวกขึ้นประชาชน มีช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ได้
สะดวกมากข้ึน   
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ล าดับที่  58 
กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น ทางเว็บไซต์ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนคร
ขอนแก่น และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น             
2.  หลักการและเหตุผล 

เทศบาลนครขอนแก่นต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยสะดวก   ได้รับ
ทราบกิจกรรมของเทศบาลฯ  สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลฯได้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินการ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น และบริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น    
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถเข้าดูกิจกรรมของเทศบาลฯ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ง่าย และหลายช่องทาง 

2.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

1.  ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น 
2.  ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนคร   

ขอนแก่น 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

1.  เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น   
2.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น   

6.  วิธีด าเนินการ 
1.  ประสานขอข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
2.  น าเอกสารเก็บใส่แฟ้มตามมาตราต่างๆ ของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯน าลงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพ่ือเผยแพร่ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวชี้วัด  

1.  มีประชาชนขอรับบริการข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น 
2.  มีประชาชนเข้าชมเว็บไซต์ หรือ ขอรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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  3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่
กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับ  ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

ล าดับที่  59 
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายส าคัญในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” หมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น” ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชนขึ้น      
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2.  เพ่ือให้ประชาชน ทราบถึงสิทธิของตนในการรับข้อมูลข่าวสารฯ   
3.  เพ่ือให้ประชาชน ทราบถึงวิธีการใช้สิทธิขอรับข้อมูลข่าวสารฯ  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจ านวน 95 ชุมชน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเป็งจาล  เทศบาลนครขอนแก่น 

6.  วิธีด าเนินการ 
1.  บรรยายสิทธิของประชาชนตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
2.  อธิบายวิธีการใช้สิทธิขอรับข้อมูลข่าวสาร 
3.  แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ ์ และแจกแผ่นซีดี เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2561 - 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
140,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 

10.  ตัวชี้วัด  
      1.  ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
      2.  มีประชาชน มาใช้สิทธิขอรับข้อมูลข่าวสารฯ มากขึ้น   
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ล าดับที่  60 
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์สินของทางเทศบาล 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุและทรัพย์สิน ของเทศบาลนครขอนแก่น 

 2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การบริหารภาครัฐจ าเป็นต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย โดยเฉพาะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้ประชาชนได้ทราบและสามารถเข้าตรวจดู ทั้งการสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐได้ทั้งนี้การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุและทรัพย์สินของทางราชการถือเป็นแนวทางหนึ่งในการ
แสดงความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความศรัทธาของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงินการคลัง พัสดุและทรัพย์สิน 
4.  เป้าหมาย/ ผลผลิต 
  ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเก่ียวกับ รายงานการรับ-รายจ่ายเงิน งบ
ทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน แผนจัดหาพัสดุ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการพัสดุ และ
รายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น 
 2.  วารสารเทศบาลนครขอนแก่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
 3.  เว็บไซด์ของเทศบาลนครขอนแก่น 
 4.  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานเทศบาล 
 5.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น 
 6.  สถานีวิทยุชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ 
 7.  ประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 8.  การประชุมประจ าเดือนชุมชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น  
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและมีโอกาสได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ก่อให้เกิดความโปร่งใส 
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  3.1.3  มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่  61 
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นใน

ปัจจุบัน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง  โดยที่ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน
นั้นเกิดขึ้นทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง  ฉะนั้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน
ในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบและน าเผยแพร่  ต่อสาธารณะ การเอา
ผู้กระท าผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มีการส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้วยกิจกรรม 
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น”  ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนได้รับทราบ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้รับทราบ 
 ๒.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   

เช่น  บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลนครขอนแก่น  บริเวณด้านหน้าอาคารฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น,  เว็บไซด์เทศบาลนครขอนแก่น,   เฟสบุค (Facebook),  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,  เคเบิ้ลทีวี  
และป้ายไวนิล   ฯลฯ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 น าข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ปีละ  500,000  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครขอนแก่น 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
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3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน  ในการด าเนินกิจการ  ตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับท่ี  62 
โครงการแผนชุมชน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการแผนชุมชน 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า  
ทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน  เทศบาลนครขอนแก่นได้ด าเนินการจัดโครงการแผนชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลนครขอนแก่น  ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทส
บัญญัติงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนชุมชน 
 3.2  เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 3.3  เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน  น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
 4.  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 5.  เพ่ือฝึกฝึกให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน  และจัดให้มีการประชาคม จ านวน  95  ชุมชน  ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2.  ประสานชุมชน  วิทยากร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 4.  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล , ตรวจสอบข้อมูล , ท าการบันทึกข้อมูลและประมวลผล 
 5.  จัดประชุมชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 7.  จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 250,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครขอนแก่น  
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้เข้าร่วมการจัดท าแผนชุมชน 95 ชุมชน 
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ล าดับที่  63 
โครงการเวทีชาวบ้าน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการเวทีชาวบ้าน 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 กลุ่มองค์กรชุมชน ประชาชน เครือข่ายภาคต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงศักยภาพ ได้มีส่วนร่วม
ในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
เทศบาล        
3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรชุมชน ประชาชน เครือข่ายภาคต่างๆทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้แสดงศักยภาพ ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไข
ปัญหาร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 

2.  เพ่ือให้เทศบาลได้ข้อสรุป ข้อยุติจากการท าเวทีชาวบ้านน าไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

3.  เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในการด าเนินกิจกรรม ระหว่างประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร
ต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดความสมัครสมานสามัคคีในท้องถิ่น 

4.  เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างเทศบาล ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆอย่างทั่งถึงและเท่าเทียม 

5.  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
ช่วยกันดูแล แก้ไขปัญหาในภาพรวม ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

6.  เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ชุมชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง  95  ชุมชน 
6. วิธีด าเนินการ 

1.  จัดเวทีวิพากษ์  วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมวิพากษ์ในกิจกรรมทุกๆ 
ด้านที่เทศบาลจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบถึงประชาชน  กลุ่มองค์กร เครือข่าย
ต่างๆ 
 2.  รวบรวมผลสรุป ข้อยุติ จากการวิพากษ์ ของประชาชนน าเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล หรือน าไปสู่
แนวทางปฏิบัติในกิจกรรมที่เทศบาลที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ ปี 2561 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

400,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักสวัสดิการสังคม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถจัดเวทีชาวบ้านด้วยตนเองและมีเวทีในการพูดคุยและแก้ปัญหาชุมชนได้ 
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ล าดับที่  64 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม   

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม     
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2559  ซึ่งได้แจ้งแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ
ดังกล่าว เทศบาลนครขอนแก่น  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคม
แห่งความสุขให้ประชาชน  เน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เพื่อสร้างสังคมเอ้ืออาทรในอนาคต และด้วยศรัทธาในภาค
ประชาชน เชื่อมั่นในพลังท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่สากล  จึงได้บริหารจัดการ โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
คือ “Smart City ที่สมสมัย  ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา” กล่าวคือ Smart City มิได้เป็นการ 
smart ที่เมืองเองเท่านั้น แต่ยังเป็นความพยายามของเมืองที่จะท าให้ตัวเอง smart ด้วย  ความส าคัญของการเป็น 
Smart City จึงอยู่ที่หัวใจสองประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง  โดยการร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือปฏิบัติ (Citizen Participation)  และ 2) พลเมือง Smart (Smart 
Citizens) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของภาคประชาชน  โดยภาคประชาชน
จะมิได้เป็นเพียงผู้รับบริการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาเมืองและชุมชนได้ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น   
 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เสมอภาคและเท่าเทียม  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น                   มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชนและประชาสังคมน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ อันเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น   
3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง  และเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.  ให้ความรู้และฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม -ตัดสินใจ 
เพ่ือส่งเสริมระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
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 4.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.  เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน  และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 95 ชุมชน ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศสัดส่วน สัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับชุมชนนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของประชาคม
แต่ละระดับ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. เสนออนุมัตโิครงการ  
 2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล  เพื่อก าหนดแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม โดยการ
จัดประชาคมในระดับชุมชนหรือระดับชุมชนนคร เพ่ือให้ความรู้และระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่นของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
 3. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ
และเข้าร่วมประชุมโดยการปิดประกาศ พร้อมแจ้งหนังสือเชิญประชุมเป็นรายบุคคล 
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น 
 5. รวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 
 6. ประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม   
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 4  ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)   
8. งบประมาณ 
 1,950,000 บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครขอนแก่น 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ : เทศบาลนครขอนแก่น  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนคร

ขอนแก่น ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 
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ล าดับที่  65 
โครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น 

2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยความเจริญและการขยายตัวทั้งภาคเศรษฐกิจ การคมนาคม และของประชาชนในตัวเมือง ก่อให้เกิด
ความต้องการที่หลากหลายและปัญหาต่างๆ มากมาย  ส่งผลให้วิถีชุมชนเมืองมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การ
จะให้ประชาชนหวังพ่ึงพารัฐหรือผู้แทนของประชาชนให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอ  
เทศบาลนครขอนแก่นให้ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองการบริหารงานและการพัฒนาเมืองให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน การด าเนินการตัดสินใจของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือที่สร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกัน อันเป็นวิถีทางการพัฒนาซึ่งเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการเมืองตามทฤษฏี 
“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” 
๓.วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจ กับประเด็นการพัฒนาและการแก้ปัญหา
ร่วมกันในทุกภาคส่วน 

2.  เพ่ือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรเอกชน สื่อมวลชนและหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน ได้
แสดงความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน ลดระดับของปัญหา ลดความขัดแย้ง และ
สนับสนุนแนวทางการด าเนินงานร่วมกันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.  เป้าหมาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประมาณ ๕๐๐ คน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
 ๒.  จัดประชุมเตรียมความพร้อม 

3.  เปิดเวทีประชุมสภาเมือง 
4.  สรุปและประเมินผลการประชุมสภาเมือง 
5.  จัดท ารายงานการประชุม / เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทางเว็บไซต์เทศบาล 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐  บาท 

๘.  ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 

๙.  ตัวช้ีวัด 
 จ านวนครั้งที่จัดประชุม 
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ล าดับที่  66 
กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น 

ในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น  และแอพพลิเคชั่น   “อยู่พ่ี” 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่นในเวบไซต์เทศบาลนครขอนแก่น และ
แอพพลิเคชั่น  “อยู่พี”่  
2.  หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มุ่ง
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่
ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ   จึงได้จัดตั้งให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  เพื่อท าหน้าที่การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือท าหน้าที่การจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน  ด้วยความรวดเร็วประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1.  เ พ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลนครขอนแก่น มีขั้นตอน 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.  มีการปฏิบัติงาน ข้อก าหนด ระเบียบ หลักการ ในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ก าหนดไว้อย่าง
สม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  
 3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน ผ่านเวบไซต์เทศบาลนครขอนแก่น
และผ่านทางแอพพลิเคชั่น “อยู่พี”่ 
4.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 1.  มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสามารถแจ้งผลการด าเนินงาน        
ให้ผู้ร้องทราบผ่านเวบไซต์ เทศบาลนครขอนแก่น 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่นและแอพพลิเคชั่น “อยู่พี”่ 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.  เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเวบไซต์เทศบาลนครขอนแก่น และแอพพลิเคชั่น 
“อยู่พี”่ 
 2.  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 4.  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบผ่านเวบไซต์เทศบาล และแอพพลิเคชั่น  “อยู่พี”่ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  (พ.ศ. 2561 -2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 



130 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายส านักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี  ส านักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวช้ีวัด 
 1.  มีผู้เข้าใช้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเวบไซต์เทศบาลนครขอนแก่นและแอพพลิเคชั่น “อยู่
พ่ี” 

2.  ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้มากกว่าร้อยละ80 
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3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ล าดับ  67 

โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น 
2.  หลักการและเหตุผล 

เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
              ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลนครขอนแก่น จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนทีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือรับทราบปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 

2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
4.  เพ่ือเร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน 

4. เป้าหมายผลผลิต 
     ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือกร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาได้ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
    1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   3.  น าเรื่องเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  4.  แจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ร้องทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปี  2561 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
           งบประมาณ จ านวน    12,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล  
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
              จ านวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไข 
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ล าดับที่  68 
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น   

2.  หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครขอนแก่น  เป็นเทศบาลขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่  46 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน
มีประชากรอาศัยทั้งสิ้นจ านวน  118,005 คน และมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 59,172 หลังคาเรือน ทั้งนี้มี
หน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโนบายการบริหารงานอยู่ 7 ส่วน คือ ส านักปลัดเทศบาล ส านักการช่างกองวิชาการและ
แผนงาน ส านักการคลัง ส านักสวัสดิการสังคม  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และส านักการศึกษา โดยมี
งานหลักของแต่ละส่วนงานคือ   
การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  ในหลักการของการให้บริการนั้น  เทศบาลนครขอนแก่นให้
ความส าคัญที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ  โดยถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก ทั้งนี้ โครงการ
ศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น  (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น) จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามที่เทศบาลนครขอนแก่นจะใช้ในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน  เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนและการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 
 2.   เพ่ือให้บริการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 

3.   เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค 
4.   เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น 

4.  เป้าหมาย 
 1.  จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแห่งที่  2  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 
 2.  ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการงานในหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 
6.  วิธีการด าเนินการ 
 1.   ประชุมเพ่ือหารือ  ระดมความคิดระหว่างส่วนงานในเทศบาลนครขอนแก่น 
 2.   จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ 
 3.   ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4.   ประสานงานกับศูนย์บริหารการทะเบียน  ภาค  4  จงัหวัดขอนแก่น 
 5.   ตกแต่งภูมิทัศน์  ภายในและภายนอก  ศูนย์บริการประชาชนแห่งที่  2  เทศบาลนครขอนแก่น                  
(ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น)  เพื่อให้เหมาะสมกับการให้บริการ 
 6.   เปิดให้บริการประชาชน 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ    

4ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 
 8.  งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณจ านวน 550,100 บาท 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

10.  ตัวชี้วัด 
จ านวนผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

  3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบ
ถึงการรับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่  69 
กิจกรรมการรายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบข้อมูล 
 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรม การรายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทราบข้อมูลเรื่องระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนคร
ขอนแก่น 
2.  หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครขอนแก่นได้ยึดหลักการสร้างความโปร่งใสและต้องการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการได้สะดวก สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลได้ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม  การรายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชน          ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบข้อมูล  เรื่องระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขและรายงานผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แก่ผู้ร้องฯทราบเพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนคร
ขอนแก่น  มีขัน้ตอน /กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.  เพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์      
ที่ก าหนดไว้ อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
4.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 1.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 2.  เพ่ือให้กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ มี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเกิดความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 
 3.  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
5.  พืน้ที่ด าเนินการ 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.  ข้อมูลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
      -  ประสานขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการ 
      -  ท าข้อมูลแจ้งต่อผู้ร้อง เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2.  มาตรฐานงานการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (โดย
แจ้งข้อมูลความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องฯทราบภายในระยะเวลา 15วัน โดยไม่จ าเป็นต้อง
แล้วเสร็จ) 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  พ.ศ. 2561 -2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายส านักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี ส านักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
10.ตัวช้ีวัด 
 จ านวนเรื่องท่ีแจ้งผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ ภายในระยะเวลา 15 วันท าการ  ได้ร้อยละ80 จากจ านวนเรื่องท้ังหมด 
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3.3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 

ล าดับท่ี  70 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม     
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2559  ซึ่งได้แจ้งแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ
ดังกล่าว เทศบาลนครขอนแก่น  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคม
แห่งความสุขให้ประชาชน  เน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เพื่อสร้างสังคมเอ้ืออาทรในอนาคต และด้วยศรัทธาในภาค
ประชาชน เชื่อมั่นในพลังท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่สากล  จึงได้บริหารจัดการ โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
คือ “Smart City ที่สมสมัย  ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา” กล่าวคือ Smart City มิได้เป็นการ 
smart ที่เมืองเองเท่านั้น แต่ยังเป็นความพยายามของเมืองที่จะท าให้ตัวเอง smart ด้วย  ความส าคัญของการเป็น 
Smart City จึงอยู่ที่หัวใจสองประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง  โดยการร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือปฏิบัติ (Citizen Participation)  และ 2) พลเมือง Smart (Smart 
Citizens) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของภาคประชาชน  โดยภาคประชาชน
จะมิได้เป็นเพียงผู้รับบริการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาเมืองและชุมชนได้ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น   
 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เสมอภาคและเท่าเทียม  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น                   มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชนและประชาสังคมน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ อันเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น   
3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง  และเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
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 3.  ให้ความรู้และฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม -ตัดสินใจ 
เพ่ือส่งเสริมระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
 4.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.  เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน  และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 95 ชุมชน ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศสัดส่วน สัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับชุมชนนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของประชาคม
แต่ละระดับ) 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. เสนออนุมัตโิครงการ  
 2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล  เพื่อก าหนดแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม โดยการ
จัดประชาคมในระดับชุมชนหรือระดับชุมชนนคร เพ่ือให้ความรู้และระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่นของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
 3. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ
และเข้าร่วมประชุมโดยการปิดประกาศ พร้อมแจ้งหนังสือเชิญประชุมเป็นรายบุคคล 
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น 
 5. รวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 
 6. ประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม   
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 4  ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)   
8. งบประมาณ 
 1,950,000 บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครขอนแก่น 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ : เทศบาลนครขอนแก่น  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 
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ล าดับที่  71 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างมีส่วนร่วม 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างมีส่วนร่วม 

2.  หลักการและเหตุผล  
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีภารกิจในการบริหารจัดการเมืองขนาดใหญ่ ต้อง

ใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงต้อง
มีกระบวนการกลั่นกรองงบประมาณอย่างรอบครอบ ประกอบกับ เทศบาลนครขอนแก่น  มีกิจกรรม/โครงการ
จ านวนมากเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของยอดเงินงบประมาณ มีหน่วยงาน (ส านัก/กอง ต่างๆ) ในความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานตามภารกิจต่างๆ รวม 21 หน่วยงาน โดยแยกเป็น 6 ส านัก 1 กอง โรงเรียน 
11 แห่ง  สถานธนานุบาล  2 แห่ง และกิจการขนส่ง  1 แห่ง  ครอบคลุมภารกิจงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองท้องถิ่น 4 ด้าน 11 แผนงาน 23 งาน เพ่ือให้การ
จัดท างบประมาณมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
นครขอนแก่น บุคลากรภายในองค์กร ประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นในการประมาณการยอดเงินงบประมาณทั้ งด้าน รายรับ - รายจ่าย รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดท างบประมาณ  และการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา  เพ่ือให้การจัดท าร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  เป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  มีความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่ยอมรับของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ได้อย่างแท้จริง  

ดังนั้น  ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จึงขออนุมัติ  “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า
งบประมาณประจ าปีอย่างมีส่วนร่วม ”   
3.  วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายของโครงการให้มีความรู้ในกระบวนการจัดท างบประมาณ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกระบวนการพิจารณางบประมาณร่วมกัน มีความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ
ประชาชน ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรภายในองค์กร และประชาชนผู้สนใจ 

2.  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีส่วนร่วมในการน าเสนองบประมาณ  และได้จัดเตรียมสถิติข้อมูล
การบริหารงบประมาณ  ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดท าโครงการที่ผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการขอ
อนุมัติงบประมาณ 

3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาลสมาชิกสภา
เทศบาล ฯลฯ  จัดท าเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องทุกส านัก/กอง 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  สถานธนานุบาล   กิจการขนส่ง  และประชาชนที่สนใจในการตั้งงบประมาณของ
เทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาจ านวนไม่น้อยกว่า 70  คน ต่อวัน   

2. บุคลากรและประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพิจารณา
งบประมาณ  มีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน ระหว่าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากรภายในองค์กร  และประชาชนผู้สนใจ   
 3. พนักงานเทศบาลมีส่วนร่วมในการน าเสนองบประมาณและสามารถเตรียมสถิติข้อมูลการบริหาร
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจัดท ากิจกรรม /โครงการที่ผ่านมา เพ่ือน ามาประกอบการขออนุมัติ
งบประมาณ 

4. ได้ข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย  ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ฯลฯ  จัดท าเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
5.พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
6.วิธีการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นเตรียมโครงการ 
 1.ก าหนดปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 2.ประชุมเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  และก าหนดแนวทางการจัดท า
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างมีส่วนร่วม  

ขั้นด าเนินโครงการ 
 3.ท าการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 4.เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
 5.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปผลโครงการ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  สร้างความรู้ในกระบวนการจัดท างบประมาณ และระเบียบ
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

    กิจกรรมที่ 2 :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีที่ตอบสนองปัญหา
และความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ 

ขั้นน าผลที่ได้จากการสัมมนาไปสู่การปฏิบัติ 
 6.รวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  โดย
ผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (Electronic Local Administrative Accounting System) (e - LAAS) 
 7.น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  เสนอต่อสภาท้องถิ่นเห็นชอบ เพ่ือขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประกาศใช้ในการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด ถูกต้อง
ตามระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1   :   ระหว่างเดือน   พฤษภาคม  -   มิถุนายน     
  กิจกรรมที่ 2   :   ระหว่างเดือน   มิถุนายน    -   กรกฎาคม     
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8.งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  350,000  บาท   

กิจกรรมที่ 1 :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ในกระบวนการจัดท างบประมาณ และระเบียบการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   รวมเป็นเงิน   144,700 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25  บาท x 100 คน x 6 ครั้ง เป็นเงิน    30,000  บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80  บาท x 100 คน x 6 ครั้ง        เป็นเงิน     48,000  บาท 
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์       เป็นเงิน      6,700   บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร         เป็นเงิน     60,000  บาท 
กิจกรรมที่ 2 :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีที่ตอบสนองปัญหาและ

ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ   รวมเป็นเงิน  205,300  บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ x 25 บาท x 70 คน x  13 ครั้งเป็นเงิน     45,500   บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ x 80 บาท x 70 คน x 13 ครั้ง       เป็นเงิน     72,800    บาทค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์                                                เป็นเงิน      7,000    บาท 
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม                                                      เป็นเงิน    80,000    บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   350,000  บาท 
หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายของโครงการมีความรู้ในกระบวนการจัดท า
งบประมาณ 

ร้อยละ 70  

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายของโครงการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
งบประมาณ 

ร้อยละ 70 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 1 ฉบับ 
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3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ   
ล าดับที่  72 

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ         

เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ประกอบไปด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนกรรมการอย่างน้อยสองคนเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงานให้แต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนชุมชนอีกสองคน      
๓.  วัตถุประสงค์         

๑.  เพ่ือความโปร่งใส        
2.  การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
3.  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ     

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต         
 ประธานชุมชน         
๕.  พื้นที่ด าเนินการ         
 เทศบาลนครขอนแก่น         
๖.  วิธีด าเนินการ         
 ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นโครงการ         
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ         

งบประมาณ  2561-2564         
๘.  งบประมาณด าเนินการ         

ไม่มีงบประมาณ         
๙.  ผู้รับผิดชอบ         

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน         
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์         

สามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคประชาชน     
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3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่  73 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
2. หลักการและเหตุผล   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นองค์กรที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการที่ถ่ายโอนมาให้กับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐาน
ต่อการพัฒนาในระดับประเทศ  สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้  
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “การวางแผน” จึงเป็นการพิจารณาและก าหนด
แนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา  
ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์  ความรู้และการคาดคะเนโดยใช้หลักวิชาการซึ่ง
ต้องมีการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้
ด้วย “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง   
“ระบบประเมินผล”  ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

ส าหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 
การติดตามและประเมินผล  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาชุดหนึ่ง  ประกอบด้วย   บุคคลจากหลายฝ่ายดังนี้ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   
 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   

 คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 เทศบาลนครขอนแก่นท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามค าสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 809/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ลงวันที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการและการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น  แล้วท าการติดตามผลการด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะ รายงานต่อ
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเพื่อให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และให้ข้อเสนอแนะ 
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4. เป้าหมายผลผลิต 
 ได้ผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บริหารน าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนางาน   แผนงาน/ โครงการ ของเทศบาลนครขอนแก่นให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 1.  จัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้ 

     - คณะกรรมการฯ ร่วมกันก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

      -  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามให้ทุกส านัก/กอง  ทราบ  
และให้น าไปปฏิบัติ 
      -  ทุกส านัก/กอง จัดประชุมและน าผลที่ได้มาเสนอต่อคณะกรรมการฯ ตามกรอบแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  และคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ 

2.  คณะกรรมการฯสรุปรายงานผลการด าเนินการทั้งหมด เพ่ือจะใช้เป็นข้อสรุปเสนอต่อสภาเทศบาล 
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  (พ.ศ. 2561 -2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 92,400 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์ : มีการประเมินโครงการเชิงคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ไปแนวทางในการพัฒนางาน แผนงาน/ โครงการ 
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการติดตามแลประเมินผล 
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
  4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่  74 
โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2564 

 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2564 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ เทศบาล           นคร
ขอนแก่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมี
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น  
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 2.  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
   4.  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 5.  เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ทุกหน่วยงาน และพนักงานครู ของเทศบาลนครขอนแก่น 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2.  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
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 3.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5.  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -  2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 2.  ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3.  การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 4.  ลูกหนี้ภาษีค้างช าระลดน้อยลง 
 5.  ลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก(สตง.) 
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  4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผน
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่  75 
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลนครขอนแก่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลนครขอนแก่น 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้เทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม  หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการ
ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 2.  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 3.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลนครขอนแก่น 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลนครขอนแก่น         (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด า เนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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 2.  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครขอนแก่น น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 3.  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครขอนแก่น รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลนครขอนแก่น 
 4.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลนครขอนแก่น ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5.  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลนครขอนแก่น 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 2.  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
 3.  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากั บ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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 4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับการ
บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง   

ล าดับที่  76 
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  

เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย 
2.  หลักการและเหตุผล 

ตาม เจตนารมย์ ข อง รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร า ชอาณาจั ก ร ไทย  ( ฉบั บชั่ ว ค ร า ว )  พ . ศ .  2557                        
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ            
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  แต่สิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กร ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2545     
            ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดท ามาตรการ “มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายใน
องค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล 
 3.  วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ(ส านัก/กอง)น าไปยึดถือปฏิบัติ 
    3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
  4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลให้มีความโปร่งใส 
4. เป้าหมายผลผลิต 
     จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคล จ านวน 1 มาตรการ 
 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
    2.  คัดเลือกประชาชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมในแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
 3.  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
      4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล 
2.  การบริหารงานบุคลมีความโปร่งใส 
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินได้ 

ล าดับที่  77 
กิจกรรมการรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
กิจกรรมการรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ    

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    
มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้    

3.  วัตถุประสงค์    
 1.  มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินประจ าไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ   
 2.  มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้      
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต    

ปิดบัญชีได้ถูกต้องตามหมวด/ประเภทและรายงานก่อน  90วันท าการ    
5.  พื้นที่ด าเนินการ    
           ฝ่ายสถิติการคลัง  ส านักการคลัง    
6.  วิธีด าเนินการ    

ออกค าสั่งมอบหมายการปฎิบัติงาน    
7.  ระยะเวลาด าเนินการ    

ปีงบประมาณ2561-2564    
8.งบประมาณด าเนินการ    
 ไม่ใช้งบประมาณ    
9.  ผู้รับผิดชอบ    

ฝ่ายสถิติการคลัง  ส านักการคลัง    
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์    

รายงานแผน-ผลตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ล าดับที่  78 

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ         

เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ประกอบไปด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนกรรมการอย่างน้อยสองคนเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงานให้แต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนชุมชนอีกสองคน      
๓.  วัตถุประสงค์         

๑.  เพ่ือความโปร่งใส        
2.  การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน        

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต         
 ประธานชุมชน         
๕.  พื้นที่ด าเนินการ         
 เทศบาลนครขอนแก่น         
๖.  วิธีด าเนินการ         
 ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นโครงการ         
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ         

งบประมาณ  2561-2564         
๘.  งบประมาณด าเนินการ         

ไม่มีงบประมาณ         
๙.  ผู้รับผิดชอบ         

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน         
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์         

สามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคประชาชน     
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ล าดับที ่ 79 
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ         

กรรมการตรวจการจ้าง  ต้องค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ  ความถูกต้อง   
๓.  วัตถุประสงค์         
 ๑.  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง      
 ๒.  เพ่ือให้คณะกรรมการทราบถึงหน้าที่        
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต         

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นและตัวแทนจากชุมชน      
๕.  พื้นที่ด าเนินการ         

เทศบาลนครขอนแก่น         
๖.  วิธีด าเนินการ         

จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ       
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ         

งบประมาณ  2561-2564         
๘.  งบประมาณด าเนินการ         

ไม่มีงบประมาณ          
๙.  ผู้รับผิดชอบ         

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน         
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์         

ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน         
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
  4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ล าดับที่  80 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

2.  หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมด้วย

เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ด าเนินการเพ่ือให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลให้มี
ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

2.  เพ่ือให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4.  เป้าหมายผลผลิต 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
           ทั้งในเทศบาลนครขอนแก่นและหน่วยงานที่จัดอบรม 
6.  วิธีด าเนินการ 

พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรแล้วด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดการอบรมคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมประเมินผลการฝึกอบรมและจัดรายงานสรุปผลการฝึกอบรม 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน  75,000 บาท 
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 9.  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ล าดับที่  81 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียกผลประโยชน์” 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียกผลประโยชน์”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักถึงการรณรงค์  เผยแพร่หลักการและแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต  ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ “ไม่รับ ไมเ่รียกผลประโยชน์” เผยแพร่ลงใน
เว็บไซด์ของเทศบาลนครขอนแก่น  ให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น และประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียกผลประโยชน์” ในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียกผลประโยชน์” ในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น 
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 4.4.2  บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต่านการทุจริต  
ล าดับที่  82 

การพัฒนาผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
ส าหรับผู้น าชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
การพัฒนาผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”ส าหรับผู้น าชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
อย่างมีดุลยภาพ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เนื่องจากหากการพัฒนาด าเนินไปอย่างขาดสมดุล  จะ
ส่งกระทบต่อทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน  คุณภาพและเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
จะสังเกตได้ว่าในประเทศท่ีก าลังพัฒนาและเติบโตช้าหรือเติบโตอย่างไม่ยั่งยืนนั้น  เป็นเพราะอาจจะมุ่งพัฒนาด้าน
หนึ่งด้านใดมากเกินไป  โดยไม่ได้ค านึงถึงการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างมีดุลยภาพ  จึงส่งผลให้คุณภาพโดยรวม
ของประชาชนเสื่อมถอยลง  หรืออาจตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ (Vicious Circle) ของชีวิต คือ “โง่ – จน – เจ็บ” จน
ไม่มีพลังจูงใจเพียงพอที่จะมาคิดร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เมื่อถูกคุกคามด้วยภัยสังคมยุคใหม่ อันได้แก่ยาเสพ
ติด การทุจริต และความเย้ายวนทางผลประโยชน์ ความแตกแยกในสังคม ประชาชนที่ขาดความตระหนักระวัง จึง
ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ก็ยิ่งท าให้การพัฒนาท้องถิ่นสูญเสียดุลยภาพมากข้ึน 
 ผู้น าชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งต่างก็เป็นผู้ใกล้ชิดกับชุมชน จึงจ าเป็นต้องตื่นตัวและเร่งรัดพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้น าที่ตระหนักถึงภัยคุกคามดังกล่าว และร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพในอันที่จะโน้มน้าว ชักจูง และแนะน าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ก าลังโหมกระหน่ ามา
อย่างหนัก ก่อนที่จะถึงขั้นท าให้ประชาชนตกอยู่สภาพแย่งชิงกัน ท าร้ายกันและเป็นศัตรูกันเอง  ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การล่มสลายทางสังคมของประเทศชาติ 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” จึงมุ่ง
ปลูกฝังและฝึกฝนจิตส านึกในการรักท้องถิ่น รักความยุติธรรม รักแผ่นดิน และจิตส านึก ในอันที่จะร่วมกันท า
หน้าที่เป็นผู้น าให้ประชาชนในระดับท้องถิ่น มีความรัก สามัคคี และร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นผู้น า
ในการลดความขัดแย้งบาดหมางในชุมชน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ที่ผาสุกและยั่งยืนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือปลูกฝังส านึกรักท้องถิ่น รักแผ่นดินให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน ในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมีดุลยภาพ 

2.  เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรีย์เป็นประมุข 
3.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 
4.  เพ่ือฝึกฝนการใช้พลังร่วมของผู้น าชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีลดความขัดแย้ง

ที่ไม่จ าเป็น เพ่ือสร้างสังคมท่ีผาสุกให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5.  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้น าชุมชน ในการเป็นผู้น าทางความคิด เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1.  ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน ได้รับการปลูกฝังส านึกรักท้องถิ่น รักแผ่นดินให้เกิดขึ้น แก่
ชุมชน ในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมีดุลย ภาพ 
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2.  ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรีย์เป็นประมุข 

3.  ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชนมีสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการเฝ้าระวังและ  
ต่อต้านการทุจริต 

4. ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน ได้ฝึกฝนการใช้พลังร่วมของผู้น าชุมชน ในการพัฒนา ท้องถิ่น
และลดความขัดแย้งที่ไม่จ าเป็น เพ่ือสร้างสังคมท่ีผาสุกให้แก่ท้องถิ่น 

5.  ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน ไดพั้ฒนาขีดความสามารถของผู้น าชุมชน ในการเป็น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 

วิทยากรบรรยาย ประกอบกับมีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปรายและแบ่งกลุ่มการจัด
กิจกรรม  โดยกระบวนการฝึกอบรมระบบมวลชนสัมพันธ์ (Interactive Training Approach) แต่ละกลุ่มไม่เกิน 
10 คน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

5๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้น าชุมชน องค์กร คณะกรรมการชุมชน ไดพั้ฒนาขีดความสามารถของผู้น าชุมชน ในการเป็น 
 ผู้น าทางความคิด เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

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