
คํานํา

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมือง
สระแกว เปนการจัดทําแผนภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกท้ังเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาท่ีในการ
บริหารราชการโดยมิชอบดวย

คณะผูจัดทําจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมือง
สระแกว ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Intigrity and
Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
มิตท่ีิ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการการทุจริตของเทศบาลเมืองสระแกว จะมีสวน

ชวยใหบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2564)
ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต

งานนิติกรรมสัญญา และงานรับเรื่องราวรองทุกข
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแกว

พฤษภาคม 2560



สารบัญ

หนา
สวนที่ 1 บทนํา 1

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 6

สวนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 13
- มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
- มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
- มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
- มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคผนวก
- ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมืองสระแกว



สวนที่ ๑



บทนํา

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็น

ได ดังนี้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต

๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้



๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ

๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยม
ท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะ
ทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับ ตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International : IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3
คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ี
มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ี
ลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน



โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ี
เปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลวัฒนานคร เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อัน
จะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลเมือง

สระแกว
๒. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ของเทศบาลเมืองสระแกวปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล  มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี



๓. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง

๔. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสระแกว

๕. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง

๖. เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสระแกวเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี (Good Governance)

๗. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔. เปาหมาย
๑. คณะผูบริหารเทศบาลเมืองสระแกว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว บุคลากรของ

เทศบาลเมืองสระแกว รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก และความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการให
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน โดยปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัย ในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

๒. เปนเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานเทศบาล

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองสระแกว

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสระแกว
มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

5. เทศบาลเมืองสระแกว มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน

ประโยชนของการจัดทําแผน
1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว คณะผูบริหารเทศบาลเมืองสระแกว บุคลากรของ

เทศบาลเมืองสระแกว รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสราง
คานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2. เทศบาลเมืองสระแกว สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต

4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองสระแกว ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต



5. เทศบาลตําบลวัฒนานคร มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาส ในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖. เทศบาลเมืองสระแกว จัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลว จะสงผลถึง
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

วิสัยทัศน (Vision) ของเทศบาลเมืองสระแกว

“เทศบาลเมืองสระแกว  ยึดม่ันธรรมาภิบาล  ตอตานการทุจริต”



สวนที่ ๒



สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ของเทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๑. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

๑.๑ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน และ
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

๑.๑.๑ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ใหบังเกิดประโยชนแก
ประชาชนในทองถ่ิน

- โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริต

- โครงการฝกอบรมสัมมนา
และทั ศน ศึกษา ดู ง านใน
ประเทศ/หรือตางประเทศ
แก ผู บ ริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานของเทศบาล
เมืองสระแกว

๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ปร ะพฤ ติต ามปร ะมวล
จริยธรรม

- มาตรก ารส ง เ ส ริมกา ร
ปฏิบั ติ ง านตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลเมือง
สระแกว

-มาตรการเสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการ
ทุจริต

1.1.3 สรางจิตสํานึกและ
คว า ม ต ร ะ ห นั ก ที่ จ ะ ไ ม
ก ร ะทํ า กา ร อัน เป นกา ร
ขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
- กิ จ ก ร ร ม ก า ร ใ ช
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ก ฎ ห ม า ย
ป.ป.ช. มาตรา 100 และ
103 เปนเคร่ืองมือในการ
สรางเสริมองคความรู เพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)

๒. การบริหาร
ราชการเ พ่ือ
ป อ ง กั นก า ร
ทุจริต

๑.๒ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถ่ิน

๑.๓ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

๒.๒ สรางความ
โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร
บริหารงานบุคคลให
เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม  ทั้งในเรื่อง
ก า ร บ ร ร จุ แ ต ง ต้ั ง

ในองคกร โดยสงเสริมให
บุ คลากรทดสอบเพื่ อ วั ด
ความเขาใจในแอพพลิเคชั่น
เพื่อตระหนักในการดํารงตน
ตามอํานาจหนาที่และกรอบ
ของกฎหมาย

-มาตรการจัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
ของเทศบาลเมืองสระแกว

- โครงการฝกอบรมเพิ่ ม
ศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชนเพื่อปลุก
จิตสํานึกการตอตานการ
ทุ จ ริ ต  เ น นป รั บ เป ล่ี ย น
ความคิดของคนในทุกภาค
สวน

- โครงการฝกอบรมเพิ่ ม
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

- โครงการสืบสานปณิธาน
พ อ ก า ว เ ล็ ก ๆ  สู ค ว า ม
พอเพียง

- โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

- โครงการถวายสัตย
ปฏิญาณเนื่องในวันสําคัญ
ตาง ๆ

- กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู บ ริ ห า ร เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
สระแกว
- มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล

- ม า ต ร ก า ร อ อ ก คํ า ส่ั ง
ม อ บ ห ม า ย ข อ ง
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี เ มื อ ง
สระแกว ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ

-

๕๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
โยกยาย  โอน เลื่ อน
ตําแหน ง / เ งิ น เ ดือน
และการมอบหมายงาน

๒.๓ มาตรการการใช
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช
อํานาจหนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ

๒.๕ มาตรการจัดการ

- กิจกรรมสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเ ล่ือนขั้ น
เงินเดือน

- กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ า ย เ งินตาม เทศบัญญั ติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย
ประจําป

- โครงการเผยแพรขอมูล
ข า วสารด านการจัด ซ้ือ -
จัดจาง

- กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

- โครงการใหบ ริการ
ประชาชนในชวงเวลาพัก
เที่ยงและนอกเวลาราชการ

- ม าตรก ารมอบอํ าน าจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการเพื่อ
ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ

- มาตรการมอบอํานาจของ
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี เ มื อ ง
สระแกว

- ม า ต ร ก า ร อ อ ก คํ า ส่ั ง
ม อ บ ห ม า ย ข อ ง
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี
ปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ

- กิ จ ก ร รมย กย อ ง เ ชิ ด ชู
เกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติ
และดีเดนตาง

- กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ

- ม า ต ร ก า ร “จั ด ทํ า
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ”

- มาตรการใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบทั้ง
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-
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)

๓. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน

ในกรณีไดทราบหรือรับ
แจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

๓ . ๑ จั ด ใ ห มี แ ล ะ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่ เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
ห น า ที่ ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ินได
ทุกขั้นตอน

๓.๒ การรับฟงความ
คิด เห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

๓.๓ การสง เสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหาร กิจการของ

ภาครัฐและองคกรอิสระ

- มาตรการ “แตงต้ัง
ผู รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน”

- มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน กรณี
มี บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ของเทศบาลเมืองสระแกววา
ทุจริตและปฏิบั ติราชการ
ตามอํ าน าจหน าที่ โ ด ยมิ
ชอบ”

- มาตรการ “ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
เมืองสระแกว ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

- กิจกรรม “อบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
การใหบริการขอมูลขาวสาร ณ
ศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลเมืองสระแกว

- มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”

- มาตรการ “จัดใหมีชองทาง
ที่ ป ร ะชา ชน เข า ถึ ง ข อ มู ล
ขาวสารของเทศบาลเมือง
สระแกว”

- กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ทํ า ส่ื อ
ประชาสัมพันธ

- การดําเนินงานศูนยรับ
เร่ืองราวรองทุกขของเทศบาล
เมืองสระแกว

- กิจกรรม รายงานผลการ
ต ร ว จ สอ บ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)

4. การเสริ ม
ส ร า ง แ ล ะ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ งค ก ร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

๔.๒ การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
ร ว มตรวจสอบกา ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได

๔ . ๓ ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถ่ิน

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส วนร วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน

- ม า ต ร ก า ร แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสระแกว

- ประชุมประชาคมหมูบาน
และประชาคมประจําป

- กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ทํ า
รายงานการควบคุมภายใน
และติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

- กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ

- โครงการอบรมใหความรู
ด า น ระ เ บี ยบ  กฎ หมา ย
ท อ ง ถิ่ น  ผู บ ริ ห า ร  แ ล ะ
สมาชิกสภาทองถิ่น

- กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น
- กิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร

- ม าตรก า ร เฝ า ร ะ วั ง ก า ร
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน

- กิ จ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ป า ย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
เพ่ือตอตานการทุจริต



สวนที่ ๓



สวนที่ ๓

มิติที่ ๑ : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น

ลําดับที่ ๑
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤต

ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซื่อสัตย จัดการ และตัดสินใจ
เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ รวมถึงจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและ
ตอประเทศชาติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรม
ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองสระแกว จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทํา
โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเทศบาลเมืองสระแกว มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง ในการดําเนินชีวิตสวนตัว
และในการปฏิบัติราชการ

3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความ
สํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแก
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน

3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลเมืองสระแกวในการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล



4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล

เมืองสระแกว บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ

แบงปนและเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม
หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองสระแกว มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองสระแกว ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิต

สาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและ
ประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ลําดับที่ ๒
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร

ไปสูความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถแสดง



บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ
ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือ

เจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางาน
สูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางาน
ดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมา
ขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสู
ความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหง
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน
เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติ
สุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชา และตอประเทศชาติ
บานเมืองตอไป

3. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

และการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอ

เพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน
2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

ซื่อสัตย สุจริต ใหแกบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแกว

4. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว  อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขให

ถูกตองและเกิดความเหมาะสม



6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ

8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง

แทจริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงาน

และการดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง
10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจต

คติตอองคกรตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี

ลําดับที่  3
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร “การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

๑. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการบริหารราชการสวนทองถ่ินมีความสําคัญมากตอการพัฒนาระบบบริหารราชการ

แผนดินของประเทศ รัฐธรรมนูญกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐท่ีกระจายอํานาจการปกครองใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหทองถ่ินไดบริหารงานอยางมีเอกภาพภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีกําหนด
อํานาจหนาท่ี ใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งมีสวนสําคัญในการผลักดันและนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว จําเปนตองมีความรู
เก่ียวความเขาใจเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและบทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึงการเตรียมความพรอมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความรูความสามารถในการบริหาร
และปฏิบัติงาน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความสอดคลองตาม
หลักธรรมาภิบาล เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพยายามนําเอาหลักธรรมาภิบาลหรือ
หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินการไปในทางสายกลาง เพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกและทําอยางเปนข้ันเปนตอน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน และเปนพ้ืนฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให
เขมแข็ง เพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ มาใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนา
เทศบาล โดยสวนใหญจะเปนในแบบภาพรวมคือเพ่ือแกไขปญหาขององคกร เพ่ือแกไขปญหาของชุมชน และเพ่ือ
แกไขปญหาของประชาชน ท้ังยังมีแนวทางในการพัฒนาภายใตหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม



หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพ่ือใหการ
บริหารการจัดการองคกรเทศบาลมีการบริหารจัดการภายใตกรอบของกฎหมายตามอํานาจหนาท่ีดวยความ
ยุติธรรมและเปนธรรม มีการสรางความเสมอภาคในการสงเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมไป
ถึงการเขาถึงโอกาสท่ีจะไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเขา
มามีสวนรวมในการ คิดริเริ่ม ลงมือปฏิบัติรวมกันท้ังทางตรงและทางออมสามารถท่ีจะตรวจสอบการ
ดําเนินการตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว การดําเนินการมีความรับผิดชอบตอการดําเนินการท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอผูมีสวนเก่ียวของ โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกรเทศบาลและ
ประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี

ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพใหแกผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจางและสรางคานิยมของเทศบาลเมืองสระแกว ใหยึดม่ันในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตองชอบธรรม จึงจัด
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งโครงการอบรมนี้จะ
ทําใหผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ไดรับความรูความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารการ
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลใหเกิดประสิทธิภาพ ใหมีความรูความสามารถในการ
บริหารและปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการท่ีดี และดานเศรษฐกิจพอเพียง อันจะทําให
บุคลากรของเทศบาลไดรับประสบการณ เกิดแนวความคิด และนําแนวความคิดจากการศึกษาดูงานนําไปใชใน
การพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานภายในเทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอบสนองตอนโยบาย
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอันเปนประโยชนแกทางราชการ และเกิดประโยชนตอประชาชน
อยางสูงสุด

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือสงเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ตอตานการทุจริตและพัฒนา

เครือขาย
๒.๒ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนตนแบบดานการตอตานการทุจริต
๒.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดทัศนศึกษาดูงานเทศบาลซึ่งไดรับการพัฒนาเปนตนแบบ

เพ่ือนําความรู แนวคิด ไปใชในการพัฒนาหรือปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
๒.๔ เพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือตานการ

ทุจริต
๒.๕ เพ่ือสงเสริมใหผูรับการฝกอบรมเกิดความรูเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและ

การปฏิบัติงาน

๓. เปาหมาย
ผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

๔. วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และวิธีการจัดทําโครงการ
2. ศึกษาแนวทางในการจัดทําโครงการและการจัดเตรียมหลักสูตร
3. เขียนโครงการฝกอบรม
4. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
5. แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดโครงการฝกอบรม



6. วิเคราะหคาใชจายท่ีเก่ียวของในการจัดโครงการฝกอบรม
7. วางแผนการในการดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม
8. ติดตอประสานงานเชิญวิทยากร  และผูมีสวนเก่ียวของ

9. จัดเตรียมเอกสารใชประกอบการฝกอบรม สถานท่ีฝกอบรม
10. ดําเนินการจัดอบรม
11. ประเมินผลการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม

๕. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสระแกว

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)

๗. ขอบเขตการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” มี

ขอบเขต ดังนี้
๗.๑ อบรมความรูเก่ียวกับการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ตอตานการทุจริตและ

พัฒนาเครือขาย
๗.๒ อบรมความรูเก่ียวกับการเตรียมความพรอมในการเปนตนแบบดานการตอตานการทุจริต
๗.๓ อบรมความรูเก่ียวกับการปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือตานการทุจริต
๗.๔ อบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน

๘. งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๙.๑ ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๙.๒ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับการบริหารการจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิ

บาล
๙.๓ ผูเขารับการฝกอบรมไดทัศนศึกษาดูงานและสามารถนําไปความรู แนวคิด ไปใชในการ

พัฒนาหรือปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
๙.๔ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับความโปรงใสในการบริหารและการปฏิบัติราชการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
๙.๕ ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปใชในการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน



1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

ลําดับที่ 4
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ”สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลเมืองสระแกว”

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เก่ียวกับจริยธรรมของพนกังานเทศบาล และพนักงานจาง  กําหนดใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ
เทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความ
สะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ,
ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน , ยืนหยัดทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ , ให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง , มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได , ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดย
อาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตาม
นัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ควร
นําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน
เทศบาลเมืองสระแกวไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมือง
สระแกว” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซือ่สัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับ
ซอน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล
3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและ

ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลเมืองสระแกว เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหาร
ใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอ
ประชาชนและตอสังคมตามลําดับ



3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล ลูกจางของเทศบาลเมืองสระแกว

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสระแกว เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร

ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ

2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสระแกว เปดเผยเปนการ
ท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูบริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานของเทศบาลเมืองสระแกว มีคุณธรรมจริยธรรม

และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติ
ราชการ

๑๐.๒ บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแกวนําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑๐.๓ บุคลากรมีจิตสํานึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
๑๐.๔ สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลเมืองสระแกวในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ลําดับที่ ๕
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”

2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.25๖๐ –

256๔) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ



ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย
หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม
นอยกวา รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาล
เมืองสระแกว จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน

ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.256๐ – 256๔) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา

ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา  ตลอดจนพนักงานจาง
3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะ

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา  ตลอดจนพนักงานจาง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา ๓ เรื่องข้ึนไป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว  อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน

การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก

2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิรรมสัญญาฯ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร



๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการ มีผลประโยชนทับซอน

ลําดับที่ ๖
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชแอพพลิเคช่ันกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ
103

2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และมาตรา 103 ซึ่งมาตรา ๑๐๐ กําหนดเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะ
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดวย การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยาง
กวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผล
กระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
และตามมาตรา ๑๐๓ กําหนดไววา หามไมใหเจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล
นอกจากมีกฎหมายบัญญัติใหรับได เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ
และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

จากท่ีกลาวไวขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความ
พรอม ท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชั่น เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกล
จากตนเหตุตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน่ โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหา
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปน
ปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา

เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐไดตระหนักในการดํารงตนตามอํานาจหนาท่ีและกรอบของกฎหมาย
เทศบาลตําบลวัฒนานคร จึงจัดกิจกรรมการใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 เพ่ือเปน
เครื่องมือในการสรางเสริมองคความรูเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรทดสอบ
เพ่ือวัดความเขาใจในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีแบบทดสอบเก่ียวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แกบุคลากร

ของเทศบาลเมืองสระแกว
3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือ

หลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชน
ทับซอนในองคกร

๓.๓ เพ่ือไมใหการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐจากบุคคลในโอกาส
ตางๆ มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม



4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ทําแบบทดสอบท่ีอยูในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐

และ ๑๐๓ ไดถูกตองทุกขอ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว  อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
ใหผูบริหารทองถ่ิน และพนักงานเทศบาลทุกคน ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.

มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ลงในโทรศัพท จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพ่ือเขาทําแบบทดสอบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
งานนิตกิรรมสัญญาฯ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ทําแบบทดสอบท่ีอยูในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐

และ ๑๐๓ ไดถูกตองทุกขอ

ลําดับที่ ๗
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
เทศบาลเมืองสระแกว

2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ

ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ



ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร
ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการ
ใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาท่ีในภาครัฐ เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือการพัฒนา
และสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองสระแกวข้ึน เพ่ือเปนประโยชนใน
การเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลให

ประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคม
ท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองสระแกว ใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง

ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน่

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว  อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิรรมสัญญาฯ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแกว



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

ลําดับที่ 8
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจหนาท่ีตามเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7)

อํานาจหนาท่ีท่ีเทศบาลตองทําสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และจากภารกิจ
หนาท่ี

ดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปนบทบาทหนาท่ีหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก เยาวชน
และครอบครัวของประชาชนในชุมชน เพ่ือนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัวและสังคม ซึ่งปจจุบันรัฐบาลได
เล็งเห็นและใหความสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมบทบาทสตรี โดยมุงหวังใหสตรีสามารถนําเอาศักยภาพท่ีตน
มีอยูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลฯ มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป บุคคลท่ีเปนกรรมการ
พัฒนาสตรี มีการปรับเปลี่ยนทุก ๒ ป ประกอบกับในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคอนขางมากทําใหเกิด
ปญหาตางๆ มากมาย จึงมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีและใหองคความรูใหมๆ
ท่ีเปนประโยชนแกสตรี โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิสตรี

เทศบาลเมืองสระแกว ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว เนื่องจากสตรีกลุมพลังทางสังคมใหเปน
พลังในการขับเคลื่อนสังคม และเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา
อยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน ให
สตรีมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ และดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน และ
สังคม สงเสริมใหสตรีไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือนําไปสูการปรับตัวในยุค
โลกาภิวัฒน เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีใหเปนท่ียอมรับตอชุมชนและสังคม
2.2 เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาสตรีในการท่ีจะ

บริหารจัดการองคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ
2.3 เพ่ือใหสตรีมีความรูความสามารถและเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแกสตรีกลุม

อ่ืนๆ ตอไป
2.4 เพ่ือใหสตรีมีความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณคาของตนเอง รวมท้ังสรางระบบการคุมครอง

สตรีจากความรุนแรงตางๆ ตลอดจนการมีสวนรวมของสตรีในดานสังคมและการเมือง
2.5 เพ่ือใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีมีความรูและทักษะในการดําเนินงาน



2.6 เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคสวน

3. กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 250 คน

4. วิธีการดําเนินการ
4.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
4.2 ติดตอประสานงานกลุมเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
4.3 ประชาสัมพันธใหผูท่ีสนใจรับทราบและเขารวมโครงการ
4.4 จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
4.5 สรุปผลการดําเนินงาน

5. ข้ันตอนการดําเนินงาน
อบรมใหความรู
1. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสตรี
2. การดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาสตรีในชุมชน

3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสงเสริมอาชีพ
4. กิจกรรมเวิรคช็อป

6. สถานท่ีดําเนินการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. การประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจ

9. งบประมาณ
50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแกว

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
11.1 คณะกรรมการพัฒนาสตรีเขาใจบทบาทหนาท่ีและภารกิจของตนเอง
11.2 คณะกรรมการพัฒนาสตรีและผูท่ีเก่ียวของ สามารถนําความรูจากการฝกอบรมไปปรับ

ใชในการดําเนินงาน ดานการพัฒนาครอบครัว สังคม และชุมชนไดเปนอยางดี



ลําดับที่ 9
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

2.หลักการและเหตุผล
จากการพัฒนาของประเทศท่ีผานมา และกระแสโลกาภิวัฒนจากภายนอก สงผลกระทบ

เชื่อมโยงไปท่ัวถึงกัน โดยเฉพาะชุมชนท่ีเปนหนวยการพัฒนาท่ีเล็กมากท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งท่ีผานมา
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ไดเขาไปมีสวนกําหนดแนวทางการพัฒนาในลักษณะผูใหสวนใหญ สวนใหญ
จะคํานึงถึงการเขารวมตามบทบาทภารกิจของหนวยงานของตนเปนหลัก ซึ่งเปนการพัฒนาท่ีแยกสวนตางคน
ตางทํา ชุมชนจึงเกิดความแตกตางหลากหลาย ตั้งแตผูนําในชุมชน กลุม/องคกรชุมชน เครือขายขององคกร
ชุมชน และชุมชน
การพัฒนาจึงมุงตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานเปนสวนมาก และเม่ือสังคมไทยไดเผชิญกับภาวะทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน แนวทางการพัฒนาในการแกไขปญหาของรัฐบาลและสังคม จึงหันมาใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของประชาชนแทนการจัดการโดยอํานาจรัฐและทรัพยากรของภาครัฐเพียงอยางเดียว การพัฒนาสราง
ความเขมแข็งของชุมชนไดหยิบยกใหเปนทางเลือกหนึ่ง และเปนกระแสการพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับชุมชนใน
การกําหนดทางเลือกเพ่ือพัฒนาตนเองแทน แนวทางการพัฒนาท่ีถูกกําหนดจากภายนอก ทําใหเกิดการจัดการ
การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน โดยคนในหมูบาน/ชุมชนเอง

เทศบาลเมืองสระแกวมีชุมชน ๒๐ ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนเปนผูบริหารงานของชุมชน
๒๐ คณะๆ ละ ๑๒ คน  อยูในวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุมชน จึง
ทําใหตองมีการใหความรูแกผูท่ีไมเคยเปนกรรมการชุมชน  และเพ่ิมเติมความรูแกผูท่ีเคยเปน อีกท้ังสภาพสังคม
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูโดยตลอด  จําเปนตองพัฒนาองคความรูใหมๆ ใหคณะกรรมการชุมชนไดรับ
ทราบและปรับองคกรใหทันสมัยสามารถขับเคลื่อนงานชุมชนไดอยางเขมแข็ง
2. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนมีความรูและทักษะในการบริหารงานชุมชน
2. เพ่ือเพ่ิมเติมความรูและประสบการณในการพัฒนาชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง ในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
3. เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนไดเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี
4. เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
5. เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวน

3. กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการชุมชน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุมชน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จํานวน ๓00

คน

4. วิธีดําเนินการ
๔.๑ กิจกรรมฝกอบรมใหความรู ประกอบดวย

(1) การพัฒนาชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
ขับเคลื่อนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู

(2) กิจกรรมกลุมสัมพันธ “การเรียนรูแบบมีสวนรวม”
(3) กิจกรรมเวิรคช็อป “บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุมชน” “การทํางานชุมชน

เชิงรกุ”



(4) กิจกรรมวอรคแรลลี่ “การพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม”
๔.๒ กิจกรรมการการศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานดาน “การบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

ศึกษาดูงานดาน “การพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง”

5. สถานท่ีดําเนินการ
๔.๑ กิจกรรมฝกอบรมใหความรู ณ สถานท่ีในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมือง

สระแกว จังหวัดสระแกว
๔.๒ กิจกรรมการการศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรูท่ีมีองคความรูดาน “การบริหารจัดการชุมชน

ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง”

6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

7. งบประมาณ
๙๐0,000 บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) ในปงบประมาณ 2561 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)

ในปงบประมาณ 2562-2564

8. หนวยงานดําเนินงาน
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแกว

9. การประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
9.1 คณะกรรมการชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.2 ชุมชนไดรับการพัฒนา และประชาชนมีชีวิตความเปนท่ีดีอยูมากข้ึน

ลําดับที่ 10
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการสืบสานปณิธานพอ กาวเล็กๆ สูความพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชดํารัส ตอนหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงตรัสไวเพ่ือกระตุน

ใหคนไทยรูจักใชชีวิตแบบพอเพียง รูจักกิน รูจักใช ท่ีสําคัญ ท่ีพระองค ทรงอยากใหคนไทยนําสิ่งนี้ ไปปฏิบัติจน
เปนนิสัย การใชทรัพยากรทางธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ทานทรงสอนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ตองการใหคนไทยรูจักท่ีจะดําเนินชีวิตในสังคมดวยความสามารถท่ีจะอุมชูตัวเองได โดยไมเดือดรอนคนอ่ืน



ดังนั้น จึงเปนจุดเริ่มตนของการจัดโครงการสืบสานปณิธานพอกาวเล็กๆสูความพอเพียงของ
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือใหชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีใหบริการของโรงเรียนท่ีมีพ้ืนท่ีดินหรือมีพ้ืนท่ีจํากัด สามารถปลูกผังได
หลากหลายชนิดและมีผลผลิตไดบริโภคทุกวัน (นักเรียนพรอมครอบครัว)

3. วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมใหความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนําไปปรับใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน

4. เปาหมาย
นักเรียนและครอบครัวของนักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีใหบริการของโรงเรียน เขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโครงการสืบสานปณิธานพอกาวเล็กๆสูความพอเพียง เปนตนแบบพอเพียง ชุมชนท่ีอยูในเขตบริการ
ของโรงเรียน

5.สถานท่ีดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ)
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)

6.วิธีการดําเนินการ
-ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหนักเรียน / ประชาชน
-นําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564

8. งบประมาณ
จายจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2561-

2564 งานการศึกษา กอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจายศึกษา
การปฏิบัติรายการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
(โครงการสืบสานปณิธานพอกาวเล็กๆสูความพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) โรงเรียน
เทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ)
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

มีชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11. การติดตามประเมินผล (ตัวช้ีวัด)
รอยละ 80 สามารถคิดตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

ลําดับที่ 11
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 กําหนดใหรัฐตอง

สงเสริมการดําเนินงาน กิจการ กิจกรรมทุกรูปแบบสําหรับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ซึ่งเด็กและเยาวชนเปน
ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญควรไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรูอยูเสมอ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดลอม โดยตระหนักในคุณคาของความเปนไทย ท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือชวยลดชองโหวใน
การเกิดปญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
โดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550

เทศบาลเมืองสระแกวมีสภาเด็กและเยาวชน  ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนองคกรกลางของเด็กและ
เยาวชนในระดับชุมชน ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุมตางๆ ภายในชุมชน รวบรวม
สังเคราะหปญหาความตองการในการพัฒนาและขอเสนอในการรวมกลุมกันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนกันอยาง
ตอเนื่อง

เยาวชนในพ้ืนท่ีชุมชนของเทศบาลฯ  มีปญหาในเรื่องของยาเสพติด  การตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร  และเยาวชนสวนใหญเปนเยาวชนในระบบสถานศึกษา ยังขาดทักษะในการเปนแกนนําหรือผูนําดานการ
พัฒนาเยาวชน  ดังนั้น  การสงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กฯ ไดมีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถของเยาวชน  รวมท้ังการรูเทาทันปญหาของสังคมในยุคปจจุบัน จึงเปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่ง

2.วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรู และมีทักษะในการเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค
๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรูเทาทันปญหาสําคัญท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชนในสังคมปจจุบัน

3. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว จํานวน ๕0 คน

4. วิธีดําเนินการ
4.1 รับสมัครเด็กและเยาวชนจากชุมชนตางๆ เขารวมโครงการ
4.2 จัดกิจกรรม - กิจกรรมสรางสัมพันธสูสภาเด็กและเยาวชน – กิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน

และปองกันยาเสพติด - กิจกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
4.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

5. สถานท่ีดําเนินงาน
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแกว



7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณ
20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน)

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
9.๑ เด็กและเยาวชนมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนในชุมชน
9.๒ เด็กและเยาวชนเขาใจสถานการณปญหาของเยาวชน และสามารถปองกันตนเองและขยาย

ผลสูชุมชน ทําใหปญหาลดลงได

10. การประเมินโครงการ
ใชแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ



มิติที่ ๒ : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการถวายสัตยปฏิญาณเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน กําหนดเปนนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ปลูกฝง
อุดมการณเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เปนประจําทุกป ในวโรกาสสําคัญๆ เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดจัดโครงการ
พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดินข้ึน เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ
พนักงานและประชาชนท่ัวไปของเทศบาลเมืองสระแกว  ไดรวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ถวายเปนราชสักการะ
ราชสดุดี แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในทุกป

เทศบาลเมืองสระแกว ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงไดจัดโครงการพิธี
ถวาย สัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ตอไป

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรัก  ความสามัคคีของปวงชนชาวเทศบาลเมือง

สระแกว
๓.๒ เพ่ือถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ มุงม่ัน และซื่อสัตยสุจริต

ตอหนาท่ีและตอสังคม
๓.๓ เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือสวนรวม

การทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองสระแกวท่ีไดประกาศใช

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร  สมาชิกสภา

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
เขารวมกิจกรรมในงานสําคัญตาง ๆ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ



๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรัก  ความสามัคคีของปวงชนชาวเทศบาลเมือง

สระแกว
๑๐.๒ ผูบริหารไดถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ มุงม่ัน และ

ซื่อสัตยสุจริตตอหนาท่ีและตอสังคม
๑๐.๓ เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต การเสียสละเพื่อสวนรวม การทํางาน

ดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
สระแกวที่ไดประกาศใช

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล
เมืองสระแกว

2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศ
ท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริต

เชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปน
กลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิด
ความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา



บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะทําได

เทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ิน

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได
สรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องใน
ทํานองเดียวกันนี้ ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาส
หรือชองทาง ท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานใน
หนวยงานราชการอ่ืนและมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิด
ข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารเทศบาลเมืองสระแกว ตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
เทศบาลเมืองสระแกว บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป

3. วัตถุประสงค
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลเมืองสระแกว

ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป ของเทศบาลเมืองสระแกว

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1

ครั้ง
4.2 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป ของเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลเมืองสระแกว
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต



6.8 รายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั
10.2 ผลลพัธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเร่ืองการ
บรรจุแตงตั้งโยกยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)

2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล เปนบุคลากร ท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดย

การขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร
และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป

เพ่ือใหเปนไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา 50 วรรคสอง ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ



บริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการ
สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน

บุคคล
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล ใหมีประสิทธิภาพ

ไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน

ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต



- มีมาตรการดําเนนิงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนนิการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไมนอยกวา 90 %

- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ไมต่ํากวา
ระดับ 3

- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได

ลําดับที่ 4
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว
ปลัดเทศบาลเมืองสระแกว และหัวหนาสวนราชการ

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองสระแกว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ี

มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.๒๕๕๒ หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผู
มารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหารไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา 50 วรรคสอง ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงาน มีประสิทธิภาพ คุมคา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา 48 เตรส ท่ีกําหนดให
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส
กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีอาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอ
กูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมี



กฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตอง
มีมาตรการการมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองสระแกวข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน

4 ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุก

เดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต



มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

ลําดับที่ 5
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวย
เหตุผลนี้เอง จึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

3. วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดย

แตงตั้งปลัดเทศบาล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาล
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประกอบดวย
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงาน
การเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ



6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

ลําดับที่ 6
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึง
มีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรทางกองคลัง เทศบาลเมืองสระแกว จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแกว

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ

ประกาศ และหนังสือท่ีเก่ียวของ
3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลเมืองสระแกว



5. พื้นท่ีดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองสระแกว มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม

ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

ลําดับที่ 7
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลเมืองสระแกว มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาล จะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจดัซื้อจัดจางและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา 50 ท่ีกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23
ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับ
ประกอบกัน



ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแกวเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบ
ได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ จัดซื้อ – จัดจางของ
เทศบาลเมืองสระแกวทุกโครงการและกิจกรรม

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ

บาล
3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาล ท่ีดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน จํานวน ๓ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล

ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือสงหนวยงานราชการ เปนตน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ



10.1 ผลผลิต
- เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซื้อจัดจางท้ังหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี

ลําดับที่ 8
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป
นั้น

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา
เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลเมืองสระแกวใหสั้นลงมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสระแกว
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป
4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองสระแกว



4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใด
ท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ีนายกเทศมนตรี มอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป
พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรี และผูบริหาร
ทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การใหบริการของเจาหนาท่ี
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลเมืองสระแกวเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดี ข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน



ลําดับที่ 9
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลา
ราชการ

๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  จัดใหมีความปลอดภัยในอาคาร
สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  ตลอดจนใหมีบริการในชวงเวลาตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมาใช
บริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว

ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดจัดทําโครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียง
และนอกเวลาราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ
ตลอดจนจัดใหมีความปลอดภัยในอาคารสถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลตามกฎหมาย ข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน
๓.๒ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
๓.๔ เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เท่ียง

ธรรมโดยทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลเมืองสระแกว

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑. แตงตั้งผูอยูเวรยาม  ผูตรวจเวรยามในวันหยุด  และมอบหมายใหเจาหนาท่ีใหบริการ

ประชาชนชวงพักเท่ียง ประจําเดือน
๖.๒. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนํา

ผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๖.๓. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ
๖.๔. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)



๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน

การใหบริการของเจาหนาท่ี
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณของเทศบาลเมืองสระแกวเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดี ข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลเมืองสระแกวมากยิ่งข้ึน

ลําดับที่ 10
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน

องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ
ท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีมารับบริการ แตท้ังนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงาน ซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม
3.2 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติใน

เรื่องเก่ียวกับการใหบริการ บริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการ
3.3 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการ เปนไปดวยความ

เรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

3.4 ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด

4. เปาหมาย
คณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ



5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ

ผูบริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน

ท่ีไดรับมอบหมายทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการ สังกัดเทศบาลเมืองสระแกวทุกสวน

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

ลําดับที่ 11
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว

2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552

ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรี ไวหลายเรื่องหลายประการรวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผู
เดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรอง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี
3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน่ของเจาหนาท่ี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๑ เรื่อง



5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติราชการแทน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

ลําดับที่ ๑2
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองสระแกว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง

ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกใน
การติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจหรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่ งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชาประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคสอง ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546



มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรี
มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตาม
นโยบายและมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดสระแกว

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตอง
มีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ

4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน

๓ ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือ  สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)



8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๓ ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ

ลําดับที่ 13
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนตาง ๆ

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เทศบาลเมืองสระแกว มีนโยบายท่ีจะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคลากรท้ังในองคกรและนอกองคกรในดานตาง ๆ เพ่ือใหเปนคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถในการพัฒนา
และเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี สําหรับเยาวชนและสังคม เพ่ือเปนการยกยองเชิด
ชูเกียรติ ในการถายทอดองคความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ และแบบอยางท่ีดี
ใหแกชุมชน ทําใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิตในสังคม
อยางทรงเกียรติ

เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และยก
ยองเชิดชูเกียรติ  เพ่ือประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ท่ีไดรับคัดเลือกจาก
คณะกรรมการของเทศบาลเมืองสระแกว ข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ
๓.๒ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๓.๔ เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชนและสังคมตอไป

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ชุมชนเมืองยอยท่ี 1-20
๔.๒ บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองสระแกว
๔.๓ บุคลากรในหนวยงานราชการอ่ืนท่ีอยูในเขตอําเภอเมืองสระแกว



๕. พื้นท่ีดําเนินการ
หองประชุมเทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ เขียนโครงการ
๖.๒ เสนอโครงการตอผูบริหาร
๖.๓ ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดเลือก
๖.๔ ประชุมคัดเลือกบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ
๖.๕ ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
๖.๖ ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอ่ืน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับหมูบาน

ศูนยขอมูลขาวสาร เวปไซด เทศบาลเมืองสระแกว จดหมายขาว

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรวมโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ
๑๐.๒ ทําใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
๑๐.๓ ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๑๐.๔ ทําใหเปนแบบอยางท่ีดีของตําบลและสังคมตอไป

ลําดับที่ ๑4
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คือ

การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน ความเจริญ
ทางดานวัตถุปจจุบัน ทําใหสังคมมีคานิยม ใหความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกวาใหความสําคัญ
ดานจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง ปญหามากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม ดวยเหตุนี้จึงมีการกลาวถึงคําวา "จิตสาธารณะ" มากข้ึนเพ่ือประโยชนท่ีจะเปน
แนวคิดตอตนเอง อันจะสรางประโยชน กอใหเกิดการพัฒนาแกสังคม เทศบาลเมืองสระแกว มีนโยบายท่ีจะ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท้ังในองคกรและนอกองคกรในดานผูมีจิตสาธารณะ
เพ่ือคัดเลือกผูมีจิตสาธารณะ เสียสละ การแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทําประโยชนเพ่ือ
สังคม และรวมมือในการพัฒนา เปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี สําหรับเยาวชนและ
สังคม เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการเปนผูท่ีเสียสละท้ังกําลังกาย กําลังทุนทรัพยและกําลังสมอง โดยไม



หวังสิ่งตอบแทนในการพัฒนาชุมชน มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ และแบบอยางท่ีดีใหแกชุมชน  ทําใหผูไดรับ
เครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติอยางภาคภูมิ

เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และยก
ยองเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ การแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทําประโยชน
เพ่ือสังคม เพ่ือประกาศเกียรติคุณผูมีจิตสาธารณะ ท่ีไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของเทศบาลเมืองสระแกว
ข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีจิตสาธารณะ
๓.๒ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเอาเปนแบบอยางในการประพฤติปฎิบัติ
๓.๓ เพ่ือสงเสริมประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของตนเอง
๓.๔ เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในการเปนผูมีจิตสาธารณะ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนชุมชนเมืองยอยท่ี 1-20

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
หองประชุมเทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ เขียนโครงการ
๖.๒ เสนอโครงการตอผูบริหาร
๖.๓ ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก
๖.๔ ประชุมคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับและมีผลงานเปนท่ีประจักษ
๖.๕ ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
๖.๖ ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอ่ืน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับหมูบาน

ศูนยขอมูลขาวสาร เว็บไซด เทศบาลเมืองสระแกว จดหมายขาว

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรวมโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคคลผูมีจิตสาธารณะ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ
๑๐.๒ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะเพ่ิมข้ึน
๑๐.๓ ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพ่ือสวนรวม
๑๐.๔ ทําใหเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชนและสังคมตอไป



๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

ลําดับที่ ๑5
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ท่ี มท ๐๘๙๒.๔/
ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ ขอ ๒ การบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ขอ ๒.๖ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวน
ราชการกับผูบริหาร  เพ่ือใหเปนไปตามขอแนะนําและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องตาง
ๆ นั้น

ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน  ตลอดจนมี
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖ ข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม
๓.๒ เพ่ือเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๓.๓ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน
๓.๔ เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
๓.๕ เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. ประชุมผูบริหาร ปลัด รองปลัด หัวหนาสวนราชการ
๒. จัดทําบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีใน

การประเมิน การปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี



๓. ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ยกระดับการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม
๑๐.๒ เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การ

ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานที่
ชัดเจน

๑๐.๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑชี้วัดผลการดําเนินงานระดับดี

ลําดับที่ ๑6
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ”

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ในยุคปจจุบันนี้  ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในทุกองคกรนั้นเปนปญหาสืบเนื่องมาเปน

เวลานานมาก  สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองไดหลายดานไมวาจะเปนในแงสังคมท่ีมีวัฒนธรรม
อันดีงาม สังคมของการเอ้ืออาทร สังคมของการอุปถัมภ เปนตน  แตถามองอีกดานหนึ่งแลวสังคมไทยก็มีอีก
หลายปญหา ไมวาจะเปน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาโสเภณี เปนตน แตมีปญหาหนึ่งท่ีคนไทย
อาจจะลืมนึกถึง หรือ ไมใหความสําคัญตอปญหานี้มากเทาท่ีควร นั้นก็คือ ปญหาการคอรัปชั่น คอรัปชั่น คือ
“พยาธิของระบบราชการ” สวนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน
เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts of interest) การทุจริตโดย
นโยบาย    (corruption by public policy) เปนตน

การท่ีจะแกไขปญหาคอรัปชั่นไดตองใชหลาย วิธีการเขาชวย หรือ รวมกันแกไขโดยมวลรวม
โดยมีทฤษฎีหลายๆอยางแตกตางกันออกไป เชน “หลักนิติรัฐ” กลาวคือ รัฐท่ีอยูหรือปกครอง ภายใตกฎหมาย
หรือ ใชกฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ” กลาวคือ เปนการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองคกร ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  โดยปจจุบัน ในสังคมไทยไดมีกลุมคนบางสวน หรือหลายๆองคกรไมวาจะเปนภาครัฐและ
เอกชน ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน  สวนในการ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยภาคเอกชนนั้น เชน องคกรเอกชนอิสระ (NGO) กลุมนักศึกษา กลุมมวลชน
ตางๆ เปนตน ดังนั้น ไมวาภาครัฐและเอกชนจึงควรสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจาก
สังคมไทย โดยไมวาจะเปน จาก “การปลูกฝงเยาวชน” ใหมีแนวความคิดท่ีรังเกียจ และตอตานการคอรัปชั่น



“สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต”ใหแกสังคม เหลานี้เองท่ีจะเปนเสนทางท่ีจะนําไปสูการลดลงของปญหา
ดังกลาว และอาจทําใหปญหาดังกลาวหมดไปจากสังคม

ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแกว ไดเล็งเห็นปญหาการแกไขและการปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบในองคกรเพ่ือเปนการสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร สรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา
การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทยจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสรางคานิยมความซื่อสตัยสุจริตในองคกร  สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใหแกสังคม
๓.๒ เพ่ือสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นใหหมดไปจากสังคมไทย
๓.๓ เพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลเมืองสระแกวเปลี่ยนไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลเมืองสระแกว ยิ่งข้ึน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. ประชุมผูบริหาร ปลัด  รองปลัด  หัวหนาสวนราชการ

๒. จัดทําบันทึกขอตกลงการรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ
๓. อํานวยความสะดวกแกหนวยงานท่ีเขาตรวจสอบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูบริหาร เจาหนาท่ี/พนักงานจาง  มีคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร
๑๐.๒ ขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย
๑๐.๓ ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย

(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวมของ
การดําเนินโครงการของภาครัฐ

๑๐.๔ เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลเมืองสระแกวเปลี่ยนไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลเมืองสระแกว ยิ่งข้ึน



ลําดับที่ 17
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของหนวยงาน
ของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( One Stop
Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุม
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ

เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒. เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ให
มีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล

๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน
ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๔. เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก
รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ

๕. เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได
ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดี
ใหแกครอบครัวและสังคม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๒. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย



๓. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนลดลง
๑๐.๒ ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ย
๑๐.๓ ประชาชนมีท่ีพ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ
๑๐.๔ เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลเมืองสระแกวเปลี่ยนไปใน

ทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลเมืองสระแกวยิ่งข้ึน

ลําดับที่ 18
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองสระแกว วาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”

๒.  หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากคําสั่งคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง
เพ่ือสกัดก้ัน มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาล
เมืองสระแกว จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองสระแกว วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาค
ประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจ
ท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย



เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองสระแกว วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบเทศบาลเมือง
สระแกวจึงไดจัดทํามาตรการนี้ข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒. เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลเมือง
สระแกว ปฏิบัติหนาที่ใหมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการ
แบบธรรมาภิบาล

๓. เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได
ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดี
ใหแกครอบครัวและสังคม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลเมืองสระแกว

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๒. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
๓. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ

เทศบาลเมืองสระแกว เปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของอยางถูกตอง



มิติที่ ๓ : การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๑ การใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
ข้ันตอน

ลําดับที่ 1
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองสระแกว
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึนสมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูล
ขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน ท้ังนี้เพ่ือ
พัฒนาระบบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะ
ปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสาร
ของราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง

"บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของ
รัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ"

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองสระแกว จึงเห็นความสําคัญศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลเมืองสระแกว จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองสระแกว ใหมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ ใหทันสมัย ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน

๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมาขอรับขอมูลขาวสาร
๓.๒ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เปดเผยใหประชาชนทราบ
๓.๓ เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสระแกว จํานวน 1 แหง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลเมืองสระแกว



๖. วิธีการดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล

6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
๑๐.๒ คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม
๑๐.๓ การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก
๑๐.๔ สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลเมืองสระแกว ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม

ลําดับที่ ๒
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐”

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
"บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของ
รัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ"



พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๙ ของกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู
ได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารท่ีจัดให
ประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวยใหลบหรือตัด
ทอนหรือทํา
โดยประกาศอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตามยอมมี
สิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right) หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการท่ี
หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได ในกรณีท่ีสมควร
หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการ
นี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง(ประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองสระแกว จึงเห็นความสําคัญศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลเมืองสระแกว จึงไดจัดทํากิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐” เพ่ืออบรมใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาท่ีของตนเอง

๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ืออบรมเจาหนาท่ีและประชาชนท่ีสนใจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓.๒ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อยางถูกตอง
๓.๓ เพ่ือใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาท่ีของตนเอง

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลเมืองสระแกว
๔.๒ ประชาชนชุมชนเมืองยอยท่ี 1-20 และประชาชนท่ัวไป

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดอบรม
๒. แตงตั้งคณะทํางาน
๓. หนังสือเชิญประชุม
๔. จัดประชุมและบรรยาย (พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ,สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐ, สิทธิ
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)

๕. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรบัปรุงแกไขจุดบกพรอง



๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑. ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๒. ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง

ถูกตอง
๓. ผูเขารับการฝกอบรมจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของตนอยางถูกตอง

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองสระแกว
2. หลักการและเหตุผล

อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งบัญญัติไววาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิ
บาล ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได

3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารของ

เทศบาลเมืองสระแกว
2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน

เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้

3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

4. เปาหมาย
1. คูมือการปฏิบัติงานการใหบริหารขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมือง

สระแกว จํานวน 1 เลม
๒. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร



5. พื้นท่ีดําเนินการ
ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.๑ จัดทํารางคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบริหาร

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

6.๒ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.๓ เม่ือผูบริหารอนุมัติแลว แจงเวียนใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงานทราบ

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
๒. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

ลําดับที่ 4
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องตางๆ ท่ีมีลักษณะเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ ภาพ

เสียง กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกับสารสนเทศ คือ ขอมูล ขาวสาร ขาว ขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือ
ประสบการณ อยูในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป เชน ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ หรือกลิ่น ท่ีถูก
นํามาผานกระบวนการประมวลผล ดวยวิธีการท่ี เรียก วา กรรมวิธีจัดการขอมูล (Data Manipulation) และผล
ท่ีไดอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทตาง เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ แผนท่ี แผนใส ฯลฯ

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองสระแกว จึงเห็นความสําคัญของขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลเมืองสระแกว จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ใหมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ ใหทันสมัย ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน

๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร
๓.๒ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เปดเผยเปนหลัก



๓.๓ เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม
แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลเมืองสระแกว
๔.๒ ประชาชนชุมชนเมืองยอยท่ี 1-20
๔.๓ บุคคลท่ัวไป
๔.๔ หนวยงานราชการอ่ืน

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง)
๒. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองสระแกว
๓. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองสระแกว
๔. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําจุดประชาสัมพันธ
๕. แตงตั้งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
๖. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสงูสุด
๑๐.๒ คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม
๑๐.๓ การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน
๑๐.๔ สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลเมืองสระแกว ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม

ลําดับที่ 5
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลเมืองสระแกว”

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ



ภารกิจสวนหนึ่งของ การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยเปนกระบวนการ ท่ีสงเสริมสิทธิการไดรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน
รวมท้ังเปนกลไก ท่ีสําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ท่ีนํา ไปสูการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีความโปรงใส การเปดเผยและการตรวจสอบไดในดานขอมูลขาวสารนั้นเปนกระบวนการหนึ่ง
ท่ีจะนําไปสูการสรางความโปรงใสของหนวยงาน ดังนั้น ในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ หนวยงาน
ภาครัฐจะตองมีกระบวนการเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี ชัดเจนและมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภายในหนวยงานท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการขจัด ความไมโปรงใสและการดําเนินการ
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีเนนการเปดเผยขอมูลขาวสารและ
การแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือให
ประชาชนเขาตรวจดูนั้น
หนวยงาน ของรัฐจําเปนตองจัดระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
รับทราบขอมูลมากท่ีสุด การจัดระบบและการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น สามารถดําเนินการได ตามศักยภาพ
ของหนวยงาน เชน การจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ การประกาศขอมูล
ขาวสารท่ีหนวยงานหรือมีการเผยแพรดวยวิธีการและสื่ออ่ืน ๆ เชน ทางวิทยุชุมชน เว็บไซตของหนวยงาน หอ
กระจายขาว  เสียงตามสาย  แผนพับ ใบปลิว การจัดนิทรรศการ เปนตน ซึ่งเปนการ จัดระบบและพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายและการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนได เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเขาถึง
ไดมากท่ีสุด

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองสระแกวจึงเห็นความสําคัญของขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลเมืองสระแกวจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล
เมืองสระแกว” ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูล
ตางๆ ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันและเขาถึงไดงาย

๓.วัตถุประสงค
๑) เพ่ือปองกันเรื่องรองเรียนในกรณีฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐
๒) เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก ท่ี

เก่ียวของ

๓) เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงาน
๔) เพ่ือเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริมการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลเมืองสระแกว

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน
๒. จัดทําระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ
๓. จัดทําแผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงาน



๔. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน
๕. มีการทบทวนผลสําเร็จของการจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน
๖. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด  การเขาถึงขอมูลขาวสารมีหลากหลาย

ชองทางและเขาถึงงาย
๑๐.๒ ระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางเปนระบบ มี

แผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงานผูใชบริการเขาใจงายและมีความพึงพอใจการใชขอมูล
อยางสูงสุด

๑๐.๓ การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก

๑๐.๔ สรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลเมืองสระแกวในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานโปรงใสตรวจสอบได

ลําดับที่ 6
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

2. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชใน
การดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สราง
ความ

นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชน
เขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับ
สภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือให
ประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยาง
โปรงใสและยุติธรรม



3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ    โดยผานทางสื่อ

ประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล

อยางถูกตองและโปรงใส
3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย

4. เปาหมาย
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลเมืองสระแกว ใหประชาชนโดยท่ัวไป

ทราบอยางกวางขวาง
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป

4.๒ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน
4.๓ จัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.๔ ปายประชาสัมพันธ
4.๕ เสียงตามสาย
4.๖ อ่ืนๆ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ในเขตเทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสระแกว โดยกําหนดตัวชี้วัด

ดังนี้



- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลเมืองสระแกวและมีความพึงพอใจ
ในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60

๓.๒ การรับฟงความคดิเห็น  การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

ลําดับที่ 7
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ การดําเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลเมือง
สระแกว

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
“บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”

ดังนั้น การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนท่ีสามารถกระทําไดในกรณีท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาท่ีของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ
ในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดมีมาตรการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาล
เมืองสระแกวเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของข้ึน

๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒. เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอใหมี
จิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล

๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา ปญหาความเดือดรอน
ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๔. เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก
รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ

๕. เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได
ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดี
ใหแกครอบครัวและสังคม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือ

มีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม มีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได



๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๒. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
๓. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสระแกว

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ยลดลง
๑๐.๒ มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนท่ีเดือดรอน มีปญหา
๑๐.๓ ประชาชนมีท่ีพ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ
๑๐.๔ เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณของเทศบาลเมืองสระแกวเปลี่ยนไปใน

ทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานของเทศบาลเมืองสระแกว ยิ่งข้ึน

ลําดับที่ 8
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

2. หลกัการและเหตุผล
การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรอง
ทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ

4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย



5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลเมืองสระแกว

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ลําดับที่ 9
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระแกว

2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ

ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลเมืองสระแกว ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มี
องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  เทศบาลเมืองสระแกว โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแกวข้ึน

3. วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแกวและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมี

สวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแกว และ
แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลเมืองสระแกว ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน ๑ คณะ



5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแกว บางตําแหนง ในปจจุบัน

จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลเมืองสระแกว จึงตองดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลแทน
กรรมการฯ   ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9
ท่ีกําหนด

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
เทศบาลเมืองสระแกว มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแกว

เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและรางแผนพัฒนาสี่ปของ
เทศบาล เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแกว ความตองการของประชาคมและชุมชนใน
เขตเมืองสระแกว ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต



มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

ลําดับที่ ๑
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาล  โนนสะอาด จึง
ไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป

3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาล
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีทราบตามแบบท่ี

ระเบียบฯ กําหนด
3. เ พ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผู กํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลเมืองสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ

ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม

เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน



7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได

ลําดับที่ ๒
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ

2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชน
หรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย
ขอเท็จจริงไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไข

การทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว



5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการเทศบาลเมืองสระแกว ภายในเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) และดําเนินการอยางตอเนื่อง

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลเมืองสระแกว

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น

ลําดับที่ ๓
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง

เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรู
และยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความ
เขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหาย
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของ



ประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไม
ตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ

ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน จึงไดจัดทําโครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว มีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขา

รับการอบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ



7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิรรมสัญญาฯ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกวไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ี

เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ลําดับที่ ๔
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับ
ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลเมืองสระแกว ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจ

ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี
3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย



3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว ทุกคน

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ท้ังในเทศบาลเมืองสระแกว และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม

6. วิธีการดําเนินการ
6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลและหนวยงาน

ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา

เพ่ือสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/
กองงานท่ีรับผิดชอบ

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรเีมืองสระแกวทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลเมืองสระแกว

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด
- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ลําดับที่ ๕
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร

2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร



ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปน
อิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาล มีบรรยากาศการทํางาน
แบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในเทศบาล
และลดการทุจริต

เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส
และสามารถ

ตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน

4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล

7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได



4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต

ลําดับที่ 6
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของ
สวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการ
กระทําคอรรัปชั่นการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล

3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาล

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการ

คอรรัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่น

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ

คอรรัปชั่นได



10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ
คอรรัปชั่นในระดับเทศบาล

ลําดับที่ ๗
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปน

ท่ีทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายใน
การขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณหนาท่ีทําการเทศบาลเมืองสระแกว
6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองสระแกว

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข


