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ส่วนที ่3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 มิติ 
ดังนี้  
  มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการประชุม ผู้บริหาร ปลัด, รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ในสังกัด เทศบาล 
เมืองเมืองแกนพัฒนา ประจําเดือน  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือให้ระบบงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ขององค์กร รวมถึงมีระบบการกํากับ ติดตาม เร่งรัด ให้การปฏิบัติราชการมีความถูกต้องครบถ้วนตาม 
แผนงาน แผนเงิน แผนพัสดุ และระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความโปร่งใสและ คุ้มค่า
ในการใช้จ่ายงบประมาณ และให้การดําเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อ
ราชการและประชาชน  
 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือร่วมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ตลอดจนถ่ายทอดนโยบาย กําหนดแนวทาง วิธีการ 
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของส่วนราชการในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร 
จัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ๓.๒ ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้มีการปฏิบัติโดยถูกต้องชอบ ด้วย
กฎหมายระเบียบ โปร่งใส พร้อมถูกตรวจสอบ และบรรลุเป้าหมายประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
 ๓.๓ ถ่ายทอดและติดตามการดําเนินการต่าง ๆ ด้านการต่อต้าน/ป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริต  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้บริหาร,ปลัดฯ,รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายและรวมถึงบุคลากรของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ทุกระดับ  
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
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๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดประชุมผู้บริหาร ปลัด, รองปลัด ฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าฝ่าย ประจําเดือน 
โดยปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ และถ่ายทอดนโยบาย กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติราชการ ยึดตามแนว
ทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ๖.๒ ถ่ายทอด เน้นยํ้าหลักการปฏิบัติราชการให้ยึดความถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ความ 
โปร่งใส และการมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
 ๖.๓ กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการนําผลประชุมไปถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้บุคลากร ทุก
ระดับยึดมั่นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ การปฏิบัติราชการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายขอผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของงาน/
กิจกรรม/ โครงการ ที่ได้รับมอบนโยบาย  
 ๑๐.๒ มีการดําเนินงานต่าง ๆ บรรลุผลสําเร็จและเนไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ ของงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งได้รับการถ่ายทอดนโยบาย นําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
๙๐ ของงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา      

 

22 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
หน่วยงานราชการจัดฝึกอบรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดโครงสร้างเทศบาลเมือง
ประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี และมาตรา 1๖ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง  
 ดังนั้น เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงมีความจําเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี 
ทัศนคติที่ดีต่อกัน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีค่านิยมที่ดีในการทํางาน ลดปัญหาความขัดแย้ง   
รู้จักการทํางานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกันคือความสําเร็จขององค์กร มีความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต    
มีความรู้ที่เท่าทันรูปแบบพฤติกรรมการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือช่วยกันแก้ไขจัดการปัญหาการทุจริต มีจิตสํานึกที่ดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความ 
รับผิดชอบในการทํางาน มีความโปร่งใสรักษาประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และให้ความร่วมมือเฝ้าระวัง ไม่ใช้
ตําแหน่ง หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์คอยตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐให้การปฏิบัติราชการ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนงาน แผนเงิน แผนพัสดุ และระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ความ โปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

3. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  
 ๓.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ด้วย
ความ โปร่งใส  
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เชิงคุณภาพ  
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 ตามหลักสูตรอบรมกําหนด  
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
 6.2 รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ผู้เข้าอบรมร้อยละ 90 มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  
 10.๒ ระดับความพึงพอใจ ต่อการจัดอบรมไม่ตํ่ากว่าระดับ 3 (พอใจมาก) กลุ่มเป้าหมายมีการ 
ตระหนักและมีจิตสํานึกในในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  
 ๑๐.๓ บุคลากรปฏิบัติราชการทําให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา      

 

24 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 3 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัด  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือให้ระบบงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ของ
องค์กร รวมถึงมีระบบการกํากับ ติดตาม เร่งรัด ให้การปฏิบัติราชการมีความถูกต้องครบถ้วน ตามแผนงาน แผนเงิน 
แผนพัสดุ และระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความโปร่งใสและ คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 
และให้การดําเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเกิด ประโยชน์ต่อราชการและประชาชน  
 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือร่วมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง  ๆตลอดจนถ่ายทอดนโยบาย กําหนดแนวทาง วิธีการ แปลงนโยบาย
สู่การปฏิบัติของส่วนราชการในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ๓.๒ ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานต่าง ๆ  ของส่วนราชการ ให้มีการปฏิบัติโดยถูกต้องชอบ ด้วยกฎหมาย
ระเบียบ โปร่งใส พร้อมถูกตรวจสอบ และบรรลุเป้าหมายประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  
 ๓.๓ ถ่ายทอดและติดตามการดําเนินการต่าง ๆ ด้านการต่อต้าน/ป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริต  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ ทุกหน่วยงานจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัด ประจํา
สัปดาห์ โดยปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ และถ่ายทอดนโยบาย กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติราชการ ยึดตามแนว 
ทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ๖.๒ มีการถ่ายทอด เน้นย้ําหลักการปฏิบัติราชการให้ยึดความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายระเบียบ 
ความโปร่งใส และการมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
 ๖.๓ มีการกําหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดมั่นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี่  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ การปฏิบัติราชการต่าง ๆ  เป็นไปตามนโยบายขอผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของงาน/กิจกรรม/ โครงการ 
ที่ได้รับมอบนโยบาย  
 ๑๐.๒ มีการดําเนินงานต่าง ๆ  บรรลุผลสําเร็จและเนไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
ของงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งได้รับการถ่ายทอดนโยบาย นําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของ
งาน/กิจกรรม/โครงการ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 4 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการประกาศและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้าง 
  

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้กําหนดมาตรการมาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลักสําหรับ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น ข้าราชการเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปลุก จิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลให้ได้รับ
ความเชื่อถือ ความศรัทธาและได้ความไว้วางใจจาก ประชาชน และเพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในการเป็นแบบอย่างที่ดี ธํารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น ข้าราชการ เทศบาลเมือเมืองแกนพัฒนา พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างที่ดี  
 

๓. วัตถุประสงค์  
 กําหนดจริยธรรมสําหรับข้าราชการการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้ยึดถือปฏิบัติ เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ในการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติปฏิบัติตน  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
  

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดทําประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
 ๖.๒ ประกาศเผยแพร่ประมวลจริยธรรมฯ ให้ทุกคนในองค์กรได้ทราบทั่วกันในการยึดถือปฏิบัติตน 
 ๖.๓ ถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบัติตนในกรอบประมวลจริยธรรม ฯ แก ่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
 ๖.๔ มีคณะกรรมการประมวลจริยธรรม ฯ ให้มีการสอดส่อง รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และกํากับให้เป็นไป
ตามแนวทางประมวลจริยธรรมฯ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีจริยธรรม คุณธรรม  
 ๑๐.๒ ป้องปรามเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงหรือหมิ่นเหม่ต่อการปฏบิัติตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ และ ยึดมั่น
ประโยชน์สว่นรวม  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
  

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ พวก พ้องเป็นหลัก 
ซ่ึงถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรม และเป็นความผิดขัน้แรก ที่จะนําไปสู่การทุจริต สํานักงาน ก.พ.ได้นิยามความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือ
การกระทํา ที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจน
มีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 
กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการ กระทําดังกล่าว จะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาใน รูปแบบ
ที่หลากหลาย จนกระทั่ง กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทํา ดังกล่าวมีให้พบ
เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้
ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
ที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่การทําหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ ส่วนตน
หรือพวกพ้องเป็นหลัก  
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เป็นไปด้วยความโปร่งใส และป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนร่วม จึงจัดทํามาตรการ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์
ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชั่น 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบของกฎหมาย 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้การจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในพืน้ที่  
 3.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและตระหนักของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.4 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  
 3.5 เพ่ือยกระดับการบริหารราชการที่ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3.6 ใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการเสรมิสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 องค์กรมีจิตสํานึกและตระหนักของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งคณะทํางาน  
 6.2 ประชุมคณะทํางาน  
 6.3 รายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 6.4 ปรับปรุงขัน้ตอน แนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 6.5 รายงานผลการดําเนินการ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายประจํา พนักงานเจ้าหน้าที่ มีจิตสํานึกและความตระหนัก 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๖ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน คนเมืองแกน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน คนเมืองแกน 

โดยตระหนักว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่ออนาคตของชาติ  จึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่แรกเกิด  การที่เด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็น 
องค์รวม  คือต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน  ได้แก่  การพัฒนาทางด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์และ
สังคม  ไปพร้อมๆ กันโดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต้องอาศัย การบูรณาการ
การผสมผสานกับวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ซ่ึงสภาพสังคมในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น คนในสังคมหันไปยึดติดความเจริญ
ทางด้านวัตถุเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคมและการดําเนินชีวิต มากมาย อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต การนําหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจให้มีจิตสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ 
ส่งผลให้คนในสังคมเป็นคนดี มีจิตสํานึกในการ ร่วมมือกันเฝ้าระวัง ไม่ทุจริต และรู้เท่าทันรูปแบบพฤติกรรมการ
ทุจริต การประพฤติมิชอบ และรู้เท่าทันใน การที่จะช่วยกันแก้ไขจัดการปัญหาการทุจริต  

 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกทางศักยภาพทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญาด้าน
อารมณ์และสังคม 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ ให้สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน 
 ๓.๓ เพ่ือปลูกฝังความมีจิตสํานึกสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชน  

3.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีจิตสํานึกในการร่วมมือกันเฝ้าระวัง  ไม่ทุจริต และรู้เท่าทันรูปแบบ
พฤติกรรมการทุจริต การประพฤติมิชอบ และรูเ้ท่าทันในการที่จะช่วยกันแก้ไขจัดการปัญหาการทุจริต   

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการเนินงาน และเตรียมการจัดงาน 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ได้แก่ วัด ผู้นําชุมชน วิทยากร ฯลฯ 
 6.3 จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน คนเมืองแกน 
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 6.5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน ๑0๐,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน ๑0๐,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน ๑0๐,๐๐๐.- บาท   
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการศึกษา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ที่ดีและมี
จิตสํานึกสาธารณะ 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้และสามารถนํามาใช้เป็นฐานความคิดในการเฝ้าระวังการทุจริต 
และรู้เท่าทันรูปแบบพฤติกรรมการทุจริต การประพฤติมิชอบ และรู้เท่าทันในการที่จะช่วยกันแก้ไขจัดการ
ปัญหาการทุจริต   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๗ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการและประชาชน ได้ทราบและเข้าใจในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร 
สามารถ นําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และนําไปบริหารจัดการเพ่ือลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
เพ่ือให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และให้บุคลากรในสังกัดเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใส ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการดําเนินงานของแต่ละส่วนราชการ  
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเผยแพร่แผนการป้องกันการทุจริตขององค์กรให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ  
 3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเคร่งครัดในการปฏิบัติงานของตนเอง ให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบทําให้
การปฏิบัติงานโปร่งใส  
 3.4 เพ่ือเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 4.2 ประชาชนทั่วไป  
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทํานิทรรศการการป้องการทุจริต  
 6.2 คัดเลือกช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่จะให้
บุคลากร ทุกระดับในองค์กรได้ทราบและเข้าใจในนิทรรศการดังกล่าว  
 6.3 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่คัดเลือก  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒- 2564  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนารับทราบ และเข้าใจนิทรรศการการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กร  
 10.2 ประชาชนได้รับทราบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๘ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
  

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 การจัดเก็บภาษีถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสําคัญ อย่างยิ่งต่อ
การนําไปดําเนินการในการพัฒนาส่วนต่างๆในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคน พัฒนาสังคม หรือสิ่งสาธารณูปโภค
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเกิดความสะดวกสบาย การที่จะได้มาซึ่งรายได้ต่างๆนั้น 
นอกจากการจัดเก็บรายได้ที่มีอยู่เดิมแล้ว ควรมีการเพ่ิมและการพัฒนา ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพ่ิมจากเดิม
และนํารายได้นั้นไปพัฒนาเทศบาลได้อย่างสมบูรณ์ มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ในอดีตที่ผ่านมา การ
บริหารด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ส่วน ใหญ่ปัญหารายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนา สืบเนื่องมาจาก
ปัญหาหรือข้อจํากัดหลายๆด้าน เช่น ข้อจํากัดด้านบุคลากร ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเองหรือ
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทําให้ ผู้เสียภาษีไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีไม่ทราบว่าภาษีที่เทศบาลจัดเก็บนั้น สามารถ
นําไปพัฒนา ท้องถิ่นของตนเองเกือบทั้งหมด  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือจูงใจให้ประชาชนมาชําระภาษีตามกําหนด 
 ๓.๓ เพ่ือให้ความรู้ประชาชน และผู้นําชุมชน ด้านภาษี 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําโครงการและขออนุมัติดําเนินโครงการ 
 6.2 ดําเนินการตามโครงการ  
 6.3 สรุปติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๖.๔ รายงานผลการดําเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  ๓0,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  ๓0,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน ๓0,000.- บาท 
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนทีมีหน้าที่เสียภาษี มีแรงจูงใจในการมาชําระภาษีภายในกําหนด 
 ๑๐.๒ ประชาชน และผู้นําชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษีเพ่ิมมากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๙ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้การเกษตรและฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินการไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าว
ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสําคัญ
อย่างยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลัง
อํานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้แข็งเข็ง เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

 ๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตร 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้นําชุมชน แกนนําชุมชน อาสาสมัครชุม และประชาชนทั่วไป จํานวน ๓๐๐ คน 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการพัฒนาการเกษตรตามหลัก“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ๖.๒ รณรงค์การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ๖.๓ ประเมินผลการฝึกอบรม 
 ๖.๔ รายงานผลการฝึกอบรมหู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  ๕0,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  ๕0,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน ๕0,000.- บาท 
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองสวัสดิการสังคม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการดเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1๐ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมเด็กดี โตไปไม่โกง  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนไทย จะต้องมีการพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับ การ
ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๒ และมาตรฐานท้องถิ่นที่ 
๑๔ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารองค์การ ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนได้ให้ แนวทางในการปลูกฝังคุณธรรมในด้านการยุติการคอร์รัปชั่น โดย
การให้สัญญาว่าโตไปไม่โกง ให้กับนักเรียน สังกัดสาสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
   

๓. วัตถุประสงค์  
 3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 3.2 สร้างจิตสํานึกเรื่องภาวการณ์ต่อต้านการคอรัปชั่น  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 โรงเรียนสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติจัดทํากิจกรรม  
 6.2 ขออนุมัติดําเนิน กิจกรรม  
 6.3 แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินงาน  
 6.4 ดําเนินกิจกรรม  
 6.5 ประเมินผล สรุปและจัดทํารายงานผล  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนมีการแสดงออกท่ีเด่นชัด โตไปไม่โกง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมขึ้น 80 %  
 10.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 80 %  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนไทย จะต้องมีการพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการ
ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๒ และมาตรฐาน ท้องถิ่นที่ ๑๔ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  

 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น
เพ่ือสนองนโยบายข้างต้น และเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 

3. วัตถุประสงค์  
 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เชิงปริมาณ  
 1. จัดค่ายคุณธรรมปีละ 1 ครั้ง 
 2. จัดกิจกรรมประกวด 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และวันไหว้ครู 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติจัดทํากิจกรรม  
 6.2 ขออนุมัติดําเนิน กิจกรรม  
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
 6.4 ดําเนินการ/กิจกรรม  
 6.5 ประเมินผล สรุปและจัดทํารายงานผล  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการศึกษา และโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 นักเรียนมีการแสดงออกท่ีเด่นชัด เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมข้ึน 80 %  
 10.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 80 %  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ่1๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับภาค 
ประชาชนเป็นหลัก รูปแบบของการใช้อํานาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๒ รูปแบบ คือ พลเมืองใช้
อํานาจของตนโดยตรง เรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางตรง และการใช้อํานาจผ่านผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไป 
เรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางอ้อม ซึ่งประเทศไทยใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทางอ้อม อาศัย
สถาบันทางการเมืองในรูปแบบตัวแทนที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เพ่ือที่จะได้ตัวแทน ประชาชนเข้าไปใช้
อํานาจในด้านนิติบัญญัติและอํานาจในการบริหาร ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศ ไทยยังไม่ประสบ
ความสําเร็จ เนื่องมาจากเราละเลยความจริงของ “ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง” นั่น คือ กระบวนการที่
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสามารถแสดงออก ถึงจุดยืนทางการเมือง
ของตนได้ตลอดเวลา รวมถึงความเท่าเทียม เป็นธรรมของคนในสังคม และ เสริมสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต จึงจําเป็นที่ทรัพยากรบุคคลของประเทศควร ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามบทบาท หน้าที่ของตนเอง และเพ่ือเตรียมความ
พร้อม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการเข้าร่วมในวิถี ประชาธิปไตยในสังคม ตลอดจนเป็นผู้หนึ่งที่ร่วม
กําหนดจุดเริ่มต้นของสังคมประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ ต่อไป  
 สิ่งสําคัญและจําเป็นอีกประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การกระจาย อํานาจ
ให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบบ
ประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (decentralize) เหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทําเท่าที่จําเป็น 
และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชน มากขึ้น  
 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.1 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจในเรื่องการปกครองของประเทศไทยตามหลัก 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนถึงข้ันตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย  
 ๓.2 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท และหน้าที่ของตนตาม กฎหมาย 
และการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึกสาธารณะในการดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  
 ๓.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสร้างศักยภาพแกนนําและเครือข่าย
ประชาธิปไตยในสังคม  
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 ๓.4 เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ หรือความแตกต่างหลากหลายของพลเมือง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้าน การ
ทุจริต แก่ประชาชน  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนสานสายใยรักฯ บุคลากรทางการศึกษา และ 
บุคลากรเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่เก่ียวข้อง  
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
๖. วิธีดําเนินการ  
 แนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่มีการใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.1 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และเข้าใจในเรื่องการปกครองของประเทศไทยตามหลัก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนถึงข้ันตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย  
 ๑๐.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท และหน้าที่ของตนตามกฎหมายและการมี
ส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีคุณธรรม จริยธรรม มี จิตสํานึก
สาธารณะในการดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  
 ๑๐.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 ๑๐.๔ ส่งเสริมและสร้างศักยภาพแกนนําและเครือข่ายประชาธิปไตยในสังคม  
 ๑๐.5 เป็นการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือความแตกต่างหลากหลายของพลเมือง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต และ 
ต่อต้านการทุจริต แก่ประชาชน  
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3.2 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 1 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ ่งการที ่ระดับคะแนนจะสูงขึ ้นได้นั ้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที ่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที ่เป ็นอยู ่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที ่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจะต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต และจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสําหรับข้าราชการและ
บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั ่นที ่จะนํา
หน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกําหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการยึดถือและ
เป็นแนวทางปฏิบัติ 
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๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้วยการ
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต และจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจําเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 6.2 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 6.3 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 6.4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา 
 6.5 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต 
       - มีประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต อย่างน้อย 1 ฉบับ 
         - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได ้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการการสรรหาบุคลากรของ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้กําหนดกรอบอัตรากําลังของตําแหน่งใน
สังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ไว้ ประกอบกับส่วนราชการมีตําแหน่งที่ ว่าง จึงต้องมีการดําเนินการ สรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรเพ่ือดํารงตําแหน่งที่ว่างนั้น โดยการดําเนินการสรรหาและ เลือกสรรต้องเป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่กําหนด  
 

๓. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้กระบวนการ ขั้นตอนในการสรรหาบุคลากรเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส  
 3.2 เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ ระเบียบ เข้ามา ปฏิบัติงาน  
 3.3 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไม่เป็นธรรมใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในทางมิชอบเพ่ือ 
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ หลักเกณฑ์ฯที่กําหนด 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 การรับโอนข้าราชการ  
  6.1.1 รายงานตําแหน่งที่ว่างเสนอต่อนายกเทศมนตรี และรายงาน ก.ท.จ. เชียงใหม่ ทราบ  
  6.1.2 นายกเทศมนตรีพิจารณาการสรรหาตําแหน่งที่ว่าง  
  6.1.3 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ  
  6.1.4 จัดทําประกาศรับโอนฯ พร้อมจัดส่งประกาศรับสมัครฯทั่วประเทศ (77 จังหวัด) 
ก.ท.จ.ชียงใหม่ สํานักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และปิดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ เทศบาลฯ 
  6.1.5 คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ทัศนคติและประสบการณ์  
  6.1.6 รายงาน ก.ท.จ. เชียงใหม่ เพ่ือขอความเห็นชอบ  
  6.1.10 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเพ่ือให้ดํารงตําแหน่งฯ 
  6.2 การสรรหาพนักงานจ้าง  
  6.2.1 ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและอัตรากําลังพนักงานจ้างในแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
  6.2.2 สํารวจตําแหน่งและอัตรากําลังพนักงานจ้างที่มีคนครองตําแหน่งของส่วนราชการในสังกัด  
  6.2.3 สํารวจความต้องการและความประสงค์จะสรรหาอัตรากําลังคนของส่วนราชการใน 
สังกัดตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
  6.2.4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 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  6.2.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
  6.2.6 ทําการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีประเมิน
ทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับตําแหน่งทีส่รรหา  
  6.2.7 ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  6.2.8 เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. เชียงใหม่ เพ่ือเรียกผู้ขึน้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ  
ตามลําดับที่ขึ้นบัญชีในตําแหน่งที่ทําการสรรหาฯ  
  6.2.9 เรียกผู้ขึ้นบัญชีตามจํานวนตําแหน่งและอัตราว่าง ทําสัญญาจ้างและออกคําสั่งจ้าง  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติตามประกาศการสรรหาพนักงานจ้างเข้ามา
ปฏิบัติงานให้กับองค์กร  
 10.2 การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความเป็นธรรม ไม่มีการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือ ผลประโยชน์
ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๓ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการการดําเนินการทางวินัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การดําเนินการทางวินัยแก่บุคลากรของส่วนราชการในองค์กรนั้น เป็นกระบวนการที่กฎหมาย บัญญัติให้
เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการควบคุม ดูแล รักษาและดําเนินการทางวินัยแก่ ผู้ ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการ
ดําเนินการทางวินัยจะยุติธรรมและเป็นธรรมหรือไม่เพียงใด ย่อมขั้นอยู่กับการดําเนินการทางวินัยในแต่ละขั้นตอน 
ว่าได้มีการดําเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยเริ่ม ตั้งแต่การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การ
พิจารณาความผิด การกําหนดโทษและการสั่งลงโทษ 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้กระบวนการ/การดําเนินการเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส  
 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและนําพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาและเป็นหลักประกัน
ความเป็นธรรม  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เมื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ถูกร้องเรียน กล่าวโทษว่ากระทําผิดวินัย ให้
ดําเนินการดังนี้  
   1) เมื่อได้รับเรื่องราวกล่าวโทษ ให้ผู้บังคับบัญชาถือเป็นความลับของทางราชการ  
   2) ให้ผู้บังคับบัญชาสืบสวนทางลับว่ามีมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่องและให้ดําเนินการ โดยเร็ว 
ถ้ามีมูลให้ดําเนินการทางอาญาและวินัย  
   3) ถ้ามีมูลให้ดําเนินการทางอาญาและวินัย  
   4) ให้มีการคุ้มครองพยาน อย่าให้ต้องรับภัย  
   5) กรณีมีเหตุละเมิด ก็ให้ดําเนินการทางละเมิดด้วย โดยพิจารณาเฉพาะรายที่  
    5.1) ระบุหลักฐาน  
    5.2) มีกรณีแวดล้อมที่ปรากฎชัดแจ้ง  
    5.3) หรือมีการชี้พยานบุคคลที่แน่นอน เท่านั้น  
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 6.2 การสอบข้อเท็จจริงเมื่อเทศบาลฯถูกร้องเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จากพนักงาน
เทศบาลหน่วยงานอื่น ที่มิใช่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนั้น โดยเทศบาลฯ ต้องดําเนินการสอบข้อเท็จจริง
เองกรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่
แล้ว ให้นายกเทศมนตรี ดําเนินการทางวินัยทันที  
   6.2.1 กรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้สอบสวนตามวิธีที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร 
เช่น  
    1)  ให้นายกเทศมนตรีฯ สอบสวนเอง   
    2)  มอบหมายให้ผู้อ่ืนสอบสวน แทน   
    3)  แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง (เพ่ือลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง)   
    4)  แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   
   6.2.2 กรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก เทศมนตรี แต่งตั้งกรรมการทํา
การสอบสวน กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหา โดย  
    (1) ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือ  
    (2) สงสัยว่ากระทําผิดวินัย โดย ยังไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น ให้นายกเทศมนตรี 
รีบสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่  
    1) ถ้าเห็นว่าไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง  
    2) ถ้าเห็นว่ามีมูล ให้ดําเนินการทางวินัยทันที การชี้มูลความผิดทางวินัย  
     1. ชี้มูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการสอบสวนตามวิธีที่
นายกเทศมนตรี เห็นสมควร เช่น  
     1.1 ให้นายกเทศมนตรี สอบสวนเอง  
     1.2 มอบหมายให้ผู้อ่ืนสอบสวนฯแทน  
     1.3 แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง (เพ่ือลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง) 
     1.4 แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
   2. ชี้มูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการทําการ
สอบสวน (แบบ สว.1) ลักษณะการชี้มูลความผิด  
   - ป.ป.ช.ชี้มูล ตามมาตรา 92 ให้นายกเทศมนตรีใช้เป็นสํานวนการสอบสวนทางวินัย
พิจารณา ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้เลย ภายใน 30 วันนับแต่วันรับเรื่อง (ให้ส่ง ก.จังหวัดเห็นชอบก่อน) และส่ง
คําสั่ง ลงโทษไปยัง ป.ป.ช. ภายใน 15 วันนับแต่วันออกคําสั่งลงโทษ  
   - สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้มูลตามมาตรา 46 เป็นการชี้มูลฐานทุจริต(เป็นวินัยอย่าง
ร้ายแรง) ให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ (ตามแบบ สว.1) และให้รายงานภายใน 90 วัน  
   - สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้มูลตามมาตรา 44 เป็นการชี้มูลฐานไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบ ให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ร้ายแรงหรือไม่อยู่ที่การชี้มูลและส่วน
ใหญ่ มักจะเป็นวินัยที่ไม่ร้ายแรง)และให้รายงานภายใน 60 วัน  
   - กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ ชี้มูลตามกฎหมายนั้น ๆ ให้นายกเทศมนตรีตรวจสอบ
ว่า ให้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ซึ่งต้องดําเนินการตามนั้น  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่มีการใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  
 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์  
 10.1 สร้างความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกันแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ของ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที่เป็นผู้ถูกดําเนินการทางวินัย  
 10.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๔ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ/งานในหน้าที่ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้ตรงตาม 
สมรรถนะ/ตรงกับงานในหน้าที่ ซ่ึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในตําแหน่ง ต่าง 
ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคลและฐานะตําแหน่งตามที่กําหนดในส่วนราชการ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ทัน ตาม
สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ตลอดทั้งด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการ ปฏิบัติงาน
และทักษะเฉพาะของงานในตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชํานาญในการทํางานเพ่ือ
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดี ยวกัน สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่าง 
เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ และยังเป็นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนํามา 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
ทัว่ไป และทักษะเฉพาะแต่ละด้านของงานตรงตามตามสมรรถนะ/งานในหน้าที่  
 3.2 เพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมกับ 
ส่วนราชการอ่ืน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 บุคลากรทีม่ีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมยื่นแบบแสดงเจตจํานงโดยผ่านงานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 
 6.2 นายกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พิจารณาอนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
 6.3 กองการเจ้าหน้าที่แจ้งกลับไปยังส่วนราชการ/บุคลากรถึงการพิจารณาอนุมัติ เพ่ือส่วนราชการ 
จะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 6.4 บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรมภายหลังการอบรมแล้วเสร็จต่อบังคับบัญชา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่มีการใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถและเข้าใจในการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้  ความสามารถ
ทั่วไป และทักษะเฉพาะแต่ละด้านของงานตรงตามตามสมรรถนะ/งานในหน้าที่  
 10.2 เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  
 10.3 กระบวนการในการพิจารณา/คัดเลือกบุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความ 
ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๕ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการตามหลักคุณธรรมและหลักความสามารถ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของข้าราชการเมื่อเข้ามา ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน และมีส่วนช่วยในการสร้างขวัญ กําลังใจ และรักษาคนเก่งคนดีไว้ในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการปูทางสู่
การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่หน่วยงานในระยะยาว ซึ่งการจัดทําเส้นทาง ก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการกําหนดความก้าวหน้าในการงาน ทําให้บุคลากรทํางานอย่าง มีเป้าหมาย และกําหนดหนทางไปสู่
ความสําเร็จของเป้าหมาย เมื่อคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร บุคลากรจึงควรได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ มุ่งเน้นให้ทรัพยากรบุคคลส่วนราชการมีแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร ซึ่งการ
กําหนดให้นําแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อยในสายงานหลัก จะเป็นการสร้างขวัญ
กําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ทําให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของตนเอง การกําหนด
มาตรการสร้างความก้าวหน้าที่ชัดเจน จะสามารถนํามาออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมของกําลังคนในตําแหน่งว่าง การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาให้ สามารถเข้าสู่ตําแหน่ง การโอนย้ายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้า เติบโตในสายงานตามหลักความสามารถ  
 3.2 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการกําหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
 3.3 เพ่ือให้กระบวนการ ขั้นตอนการสรรหา การเลื่อนระดับ การส่งเสริมความก้าวหน้าต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานบริหารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการสรรหา การเลื่อนระดับ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ที ่ก.ท. กําหนด  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 บุคลากรได้มีความก้าวหน้า เติบโตในสายงานตามหลักความสามารถ  
 10.2 เกิดความชัดเจนในการกําหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
 10.3 กระบวนการ ขั้นตอนการสรรหา การเลื่อนระดับ การส่งเสริมความก้าวหน้าต่าง ๆ เป็นไป  
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๖ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการการซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2-9 ข้อ 12  และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อ หรือการจ้าง โดย
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 และฉบับที่ 
3  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 กําหนดให้หน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ สําหรับการซื้อหรือการจ้างแต่
ละครั้งที่มีวงเงินเกินสองล้านบาท ให้ใช้การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นวิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ การจ้างที่
ปรึกษา และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน เว้นแต่ไม่สามารถกระทําได้ให้ดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา และ
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ประกาศ และคําสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่องการกํากับดูแล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ซือ้จัดจ้าง ราคากลางและ การคํานวณ
ราคากลางของสํานักงาน ปปช. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ            
พ.ศ. 2554 และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23    
ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางพระราช กฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตร 23 และตอบสนอง ต่อนโยบาย แผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานกําหนดไว้  
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ชัดเจน 
และมีการเข้าแข่งขันเสนอราคาอย่างกว้างขวาง  
 3.3 เพ่ือเปิดเผย ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ซึ่งมีองค์ประกอบด้วยหัวข้อ 
สําคัญ ดังนี้  
 6.1 ขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าของงบประมาณก่อนที่จะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.1.1 ตรวจสอบงบประมาณสําหรับดําเนินการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา      

 

55 
 

 6.1.2 จัดทํา TOR กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ แบบแปลน (ถ้ามี)  
 6.1.3 กําหนดราคากลาง กรณีราคากลางงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ให้รายงานผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การ
กํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (1) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบราคากลาง
งานก่อสร้างโครงการใดทีม่ีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปแล้วให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ตั้งงบประมาณเป็น
ค่าก่อสร้างนั้น รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบราคากลาง และตามหนังสือคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 
และการคํานวณของสํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (100,000.-บาท) 
จัดทําราคากลางทุกวิธี  
 6.1.4 ประกาศราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 6.1.5 เจ้าของงบประมาณขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปยังกองพัสดุและทรัพย์สิน  
 6.2 ขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เมื่อ  
เจ้าของโครงการขออนุมัติมายังกองพัสดุและทรัพย์สินจะดําเนินการ ดังนี้  
 6.2.1 จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบข้อ 20 ขออนุมัติดําเนินการเพ่ือหาตลาดกลาง  
 6.2.2 คัดเลือกและประกาศแต่งตั้งบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลาง  
 6.2.3 จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประมูล คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ตรวจการจ้าง โดยแต่งตั้งประชาชนในพ้ืนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ด้วย จํานวน 2 คน และ
ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพมาเสนอราคาโครงการ  
 5.2.4 ประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์ www.gprocurwment.go.th ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและเว็บไซต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยต้องให้
หรือขายเอกสารการประมูลตั้งแต่วันเริ่มประกาศทางเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ และช่วงเวลาสําหรับ
การคํานวณราคาของผู้ค้าภายหลังวันปิดการให้หรือขายเอกสาร ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ  
 5.2.5 กําหนดวันเวลาการรับเอกสาร หลังจากวันสิ้นสุดประกาศเชิญชวน ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่าน  
 5.2.6 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติให้กับบริษัทตลาดกลาง และผู้ค้าทุกรายก่อนถึงกําหนด วันเสนอราคา  
 5.2.7 ในวันเสนอราคาการประมูล คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้าง/ซื้อ ทําหน้าที่ สังเกตการณ์ 
ผู้ค้าเสนอราคาโดยผ่านบริษัทตลาดกลางตามสถานที่และเวลาที่กําหนดในประกาศและเมื่ อสิ้นสุดระยะเวลา 
คณะกรรมการและตลาดกลางสรุปผลการประมูลส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอผู้บริหาร  
 5.2.8 เมื่อผู้บริหาร อนุมัติซื้อหรือจ้างแล้ว แจ้งผู้ที่ประมูลได้มาทําสัญญา ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง โดยนําหลักประกันสัญญาร้อยละ 5 ของวงเงินที่ประมูลได้มาเป็นหลักประกันของสัญญา  
 5.2.9 ส่งสําเนาสัญญาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการ 
ในส่วนที่เกีย่วข้อง  
 5.2.10 ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง/ผู้ขายส่งมอบพัสดุ  
 5.2.11 แจ้งคณะกรรมการฯ ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการฯ ตรวจรับ พัสดุ/ตรวจ
การจ้าง ตามรายละเอียดและรูปแบบที่กําหนดไว้ในสัญญา  
 5.2.12 จัดทําใบเบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์ ส่งมอบของให้เจ้าของงบประมาณ แล้วรายงานให้ฝ่ายควบคุม
ตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์  
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 5.2.13 ส่งสําเนาเอกสารหลักฐานให้เจ้าของงบประมาณเบิกจ่ายเงิน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายไม่มีข้อร้องเรียน  
 10.2 ผู้ประกอบการเข้าแข่งขันเสนอราคาตามระเบียบ และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดในประกาศ  
 10.3 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง สามารถตรวจสอบการ 
ดําเนินงานและประสิทธิภาพของงานตามโครงการได้อย่างใกล้ชิด  
 10.4 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเพียงพอในการตรวจสอบความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๗ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการการรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 (1) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตร 9 วรรค หนึ่ ง (8) บัญญัติ ให้
อํานาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กําหนดข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด  
 (2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 เรื่อง กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ตาม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
  1.ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นราย 
เดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้
เข้าเสนอราคา และราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้น โดย
สรุปเพือ่เป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน  
  2.การดําเนนิการตาม 1 ให้จัดทําตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางตามพระราชบัญญัติติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(8) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2540  
 3.2 เพ่ือเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน ใหป้ระชาชนได้รับทราบ และสามารถ ขอดูหรือ
ตรวจสอบได ้  
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารว่มการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณ์ทัศนคติในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงความสําคัญของการเมืองภาคประชาชนในการตรวจสอบ
การกําหนดนโยบายและการบริหารงานภาครัฐในทุกขั้นตอน 
 3.5 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและผู้ที่เกีย่วข้อง 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนทุก ๆ  เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ งานจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 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 6.2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนที่ผ่านมา ตามแบบ สขร.1 ทางเว็บไซต์ของ  
หน่วยงาน และรายงานจังหวัดทราบ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายกําหนด  
 10.2 ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง และสามารถขอดู หรือตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๘ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบํารุงเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 กองคลัง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของ เทศบาล เพ่ือให้การดําเนินงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และ เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ รัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่า รวมถึงความ
สะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการที่ดีเพ่ือสามารถให้บริการสาธารณะได้ อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้ ประชาชนได้รับความพึง
พอใจสูงสุดในการรับบริการรวมทั้งเพ่ือให้การ จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดให้เทศบาล มีอํานาจหน้าที่ ในการจัดเก็บภาษี
บํารุงเทศบาล  
 3.2 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามารถ จัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน  
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์เพ่ิมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะประชาชนผู้เสียภาษี  
 3.4 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 พ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติจัดทําแผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้  
 6.2 สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการนํ้ามันเพื่อจัดทําฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี  
 6.3 จัดทําประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  
 6.4 จัดประชุมผู้ประกอบการ  
 6.5 ออกรับบริการนอกสํานักงาน,รับชําระ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การจัดเก็บภาษีบํารุงเทสบาลทุกประเภทเป็นไปตามกฎหมายกําหนด   
 10.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๙ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มุ่งหมายให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่า ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และตอบสนองประชาชนในการจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความ ต้องการ จึงได้มีความ
พยายามในการปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรอยู่ ตลอดเวลา เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิด
ความคุ้มค่า โดยมีการวิเคราะห์งาน พัฒนาแผน และกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างในปีที่แล้วมา แล้วนําผลการวิเคราะห์
มาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่า
ในการใช้เงินงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และ ตอบสนองประชาชน
ในการจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการ 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาท้ังความถูกต้อง ความโปร่งใส และความคุ้มค่า  
 ๖.๒ รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของรอบปีที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอแนวทางในการ 
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา 
 ๖.๓ นําข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน กระบวนงาน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอนุมัติแล้วไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  
 ๖.๔ รายงานผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อเสนอต่อผู้ บริหาร 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ก่อเกิดความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ที่สร้างกระบวนการกระจายอํานาจและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความเป็นอิสระ
ในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องกําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนํามาดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์และเทศบาลตําบลใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็น
เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด อําเภอ ตําบล ชุมชน 
 ๓.๒ นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นหลักปฏิบัติและวางแผนพัฒนา 4 ปี ให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๓.๓ เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 ๓.๔ ทําให้การดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาบรรลุเป้าหมายและมีทิศทางการพัฒนา
เป็นระบบ 
 ๓.๕ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการพัฒนาองค์กรตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 หน่วยงานราชการ / ราชการส่วนท้องถิ่น / สมาคม/ องค์กรเครือข่ายภาค ประชาชน /คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลฯ/คณะกรรมการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลฯ/คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 พ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
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๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๖.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา 
ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๖.๔ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการจากการประชาคม จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 10.2 แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ ของ
ประชาชนและชุมชนโดยรวม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 10.3 แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สามารถนําไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้และเกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมคุ้มค่า 
 ๑๐.๔ ร้อยละ ๑๐๐ เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้ปฏิบัติ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 1๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 จากการทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และอํานาจ
หน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็น ค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กระทําตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม งบประมาณ หมายความว่า แผนงาน หรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับ และรายจ่าย แสดงในรูป
ตัวเลขจํานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือการแสดงแผนดําเนินงานออกเป็น ตัวเลขจํานวนเงิน และข้อ 23 กําหนดว่าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดให้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  
 ดังนั้น เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สามารถนําแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ ไปตอบสนองต่อ ความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประขาขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบ
และปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จําเป็นต้องตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําขึ้นทุกปี
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบฯ/มติครม.และหนังสือสั่งการ ต่างๆที่
เกีย่วข้อง  
 3.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และประชาชน นําแผนงาน/โครงการไปแก้ไข 
ปัญหา ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
 3.3 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยประหยัดได้ผลตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์
สูงสุด คุ้มค่า รัดกุมและเหมาะสม  
 ๓.๔ เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/สมาชิกสภาเทศบาล /องค์กรต่างๆและประชาชนทั่วไป 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 พ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กองคลัง เสนอประมาณการรายรับ  
 6.2 ส่วนราชการต่างๆ เสนอประมาณการรายจ่าย ทั้งรายจ่ายประจํา และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน โดยคัดเลือก
แผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นําไปพัฒนาท้องถิน่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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 6.3 คณะทํางานวิเคราะห์การตั้งงบประมาณรายจ่ายเบือ้งต้น  
 6.4 นําเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัดเทศบาล) พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุง (ร่วมกับคณะทํางาน)  
 6.5 เสนอผู้บริหาร พิจารณา พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่งบประมาณและ คณะอนุกรรมการ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
 6.6 ผู้บริหารเสนอสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบ  
  (1) กรณีสภาเทศบาลเห็นชอบ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ผู้บริหารลงนาม ประกาศใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณ และส่งเทศบัญญัติฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 15 วัน แจ้งส่วน ราชการต่าง ๆ ประกาศให้
ประชาชนทราบตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ บอรดประชาสัมพันธ์ หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุมัติ สภาเทศบาล
พิจารณาใหม่ถ้ายังยืนยันให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่า สองในสามของจํานวนสมาขิกสภาที่มีอยู่ ให้
นายกเทศมนตรี ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ และส่งเทศบัญญัติฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 15 วัน 
แจ้งส่วนราชการต่างๆ ประกาศให้ประชาชนทราบตาม ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
  (2) กรณีสภาเทศบาลไม่รับหลักการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาข้อยุติ 
แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ นายกเทศมนตรี  
เพ่ือเสนอร่างเทศบัญญัติต่อสภาเทศบาล พิจารณาหากสภาเทศบาล พิจารณาไม่แล้วเสร็จ หรือมีมติไม่เห็นชอบ  
ให้เทศบาลฯ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน แล้วผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอรัฐมนตรีมีคําสั่งยุบสภา 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  

 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การบริหารงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ คุ้มค่า  
 10.2 แผนงาน/โครงการ สามารถตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้เหมาะสม 
 ๑๐.๓ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา      

 

67 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 1๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา เทศบาเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  หมวด6“การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา”ได้ 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลโครงการที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
นํามาประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าสามารถสนองความต้องการ และ 
แก้ปัญหาให้ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากน้อยเพียงใด โดยอย่างน้อยปีละ สอง
ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ประจําปี ได้ทราบถึงการดําเนินงานว่าสามารถดําเนินการได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และ การใช้
งบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลจากการติดตามและ ประเมินผลจะ
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนงาน/โครงการที่ได้ดําเนินการไปนั้นสามารถนําไปสู่ความสําเร็จตาม แผนงาน/โครงการที่ได้
กําหนดไว้หรือไม่ และยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปสู่การปรับปรุง และการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์ อันจะนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และ
แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง ตรงเป้าหมาย และเหมาะสมกับสภาพ
ของแต่ละท้องถิ่น จึงได้จัดทํากิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดําเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ 
ตัวชี้วัดที่วางไว้  
 3.2 เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา 
 3.3 เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 4.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 4.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 4.4 คณะทํางานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 
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๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 พ้ืนที่ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.๑ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 6.2 ลงพื้นที ่ต ิดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่
อุดหนุนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
 6.๓ จัดทําร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาประจําปี
งบประมาณ  
 6.๔ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และ
คณะทํางานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พิจารณาร่าง รายงานการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  
 6.๕ เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ต่อผู้บริหารเพ่ือเสนอสภาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบ  
 6.๖ จัดทําเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ  
 6.๗ จัดส่งเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะกรรมการติดตามฯ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ได้รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ว่าสามารถนําไป
ปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด  
 10.2 ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะจากการดําเนินงานของ 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 10.3 ได้รับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
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พัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 10.4 ผู ้บริหารเทศบาล มีข ้อมูลในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ ่นที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรง
เป้าหมายและ เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น  
 10.5 ร้อยละ 80 มีข้อมูลนํามาพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในปี
ต่อไป  
 ๑๐.๖ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการดําเนินงานที่ใช้ในการวางแผนพัฒนา และดําเนินการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําเดือน/ไตรมาส 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 38 
ก่อนการเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติมให้หน่วยงาน
ผู้เบิกยื่นแผนการใช้ จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดแนว
ทางการเบิกจ่ายเงินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ วางไว้ 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
 3.2 เพ่ือให้กาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 5.1 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจํ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ 
หน่วยงาน ผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อกองคลังทุก 3 เดือน  
 5.2 กองคลังรวบรวมและสรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบกับแผนนําเสนอเข้าวาระการประชุม
ประจําเดือน  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน ๑,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน ๑,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน ๑,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1๔ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชําระภาษีของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับประชาชน จึงต้องจัดให้มีการบริการที่ดีและมีคุณภาพเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการและวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา จึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรม การให้บริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพ่ือสร้างมาตรฐานในการ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันนําไปสู่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วมกับประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจัดเก็บภาษี 
 3.๒ เป็นการจูงใจให้ประชาชนชําระภาษี  
 3.๓ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 
 3.๔ เพ่ือสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 สามารถให้บริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อ 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 บริเวณพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ออกจัดเก็บภาษีบริเวณวัด หรือสถานที่สาธารณะ เช่น หอประชุมหมู่บ้าน ฯลฯ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
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10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์  
 10.1 ทําให้ประชาชนพร้อมใจและสนใจหันมาชําระภาษีมากข้ึน  
 10.2 ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนากับประชาชนผู้เสียภาษี    
 10.3 ทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 1๕ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการแสดงขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒  
ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๕)พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลบังคับตั้งแต่วันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่าการบริหาราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐควรมี ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน 
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นการกระจายอํานาจ 
การตัดสินใจเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
 ดังนั้น จึงจําเป็นที่จะต้องมีการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน กระบวนการการให้บริการ ลดขั้นตอน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานให้ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน อํานวยความ
สะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน   
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  
 3.2 เพ่ือลดขั้นตอนการติดต่อราชการของประชาชน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ 
เข้าถึงบริการของหน่วยงาน ทําให้สนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเต็มที่  
 3.๓ เพ่ือให้ผู้รับบริการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ  
 3.4 เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ในการให้บริการของภาครัฐ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ให้ความรู้ในการให้บริการประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และจัดทําแผนผังแสดง ขั้นตอน 
กระบวนการในการให้บริการ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่มีการใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกหน่วยงาน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  
 10.2 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการของหน่วยงานทําให้สนองความ 
ต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเต็มที่  
 10.๓ ผู้รับบริการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ  
 10.4 ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ในการให้บริการของภาครัฐ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 1๖  

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 เหตุผลสําหรับการมอบหมายอํานาจหน้าที่ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ 
ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่ งการ
พิจารเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่ จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย ความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพของสังคมและทันต่อสถานการณ์ ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่ 
กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดฯ   
รองปลัดฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย ทราบ 
   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ 
อํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 19 

๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลภายในและภายนอก ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานครู นักเรียน ผู้ปกครอง ถือเป็นรากฐานสําคัญในการสร้าง
จิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อันจะ
นําไปสู่การสร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และการดํารงตนในสังคม  รวมถึงเป็นเสริมสร้างวินัยและร่วมกัน
สอดส่องมิให้เกิดการทุจริต  
 โรงเรียนสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลกับพนักงานครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ในโรงเรียนอนุบาลสาสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือ
เป็นการยกย่องเชิดชูและเป็นตัวอย่างให้บุคคลอ่ืนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบราวับเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนาเป็นประจําทุกปี 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 โรงเรียนสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างที่ดีของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 6.2 กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกพนักงานครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ประพฤติ
ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
 6.4 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกให้ทุกส่วนราชการทราบ 
  6.5 สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่ างที่ดี เทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
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๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 โรงเรียนสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นและปฏิบัติตนเป็น
คนด ี
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ่๑๘ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการยกระดับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการ
ทุจริต มุ่งหมายเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสําหรับ ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้
ยึดถือและปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่น ที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเพื่อให้มี
การนําประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้จัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เพื่อบุคลากรทุก
คนจักได้ยึดมั ่นใน การประพฤติตนทั ้งในหน้าที ่ต ําแหน่งงานและการส่วนตัว ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ข้าราชการที่ดีของราชการ 
  

๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับพนักงานเทศบาลและบุคลากรขององค์กร
ให้ ยึดถือและปฏิบัติ  
 ๓.๒ เพ่ือให้เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความยึดมั่นและประพฤติตนทั้งในหน้าที่ตําแหน่งงานและ
การส่วนตัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนเป็น
แบบอย่างข้าราชการที่ดีของราชการ 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดกิจกรรมกล่าวสัตย์ปฏิญาณตน ครองตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๖.๒ จัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต          
มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
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๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ข้อตกลงของบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมกันให้สัตย์ปฏิญาณครองตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 10.๒ บุคลากรไม่มีพฤติกรรมเรียกรับ เอ้ือประโยชน์ และปฏิบัติไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่งาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๑๙ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดําเนินโครงการ ส่งเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยดําเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข้งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดสุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ จึงกําหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 -2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3  
ทีก่ําหนดยุทธศาสตร์การ ดําเนินงานหลักเป็น 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกัน้การ ทุจริตเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฎิรูป กลไกล และระบบการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ทั้งนี้ได้ กําหนดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 และกรอบการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1) การสร้าง
สังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 2) การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน การทุจริต 3) การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 4) การเสริมสร้างและปรับปรุง กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 3.2 เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรฐาน จริยธรรม เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ที่ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
 3.4 เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  
 3.5 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และ
ประชาชนทั่วไป 
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๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  

๖. วิธีดําเนินการ   
 6.๑ พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สอดคล้องตามกรอบการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 มิติ ซึ่งมีทั้งใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ ทั้งนี้ ให้พิจารณา
เพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามความเหมาะสม  
 6.2 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ มาจัดทําร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ ปี (พ.ศ.
2561-2564) พร้อมรายงานผลประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)   
 6.๓ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 6.๔ เสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 6.๕ ผู้บริหารอนุมัติพร้อมทั้งประกาศใช้ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 10.2 การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
 10.3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบ ในฐานะ พลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2๐ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการไต่สวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีนโยบายในการบริหารราชการให้เกิดความโปร่งใส โดยการรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ซึ่งการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดไว้ 
เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา และปรับปรุงระบบวิธีการทํางานให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการให้บริการประชาชนประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 
โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีมาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบ รับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตขึ้น เพ่ือป้องกันและดําเนินการตามหนังสือสั่งการของ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการขององค์กร  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น เพ่ือให้ดําเนินการตามระเบียบต่อไป  
 6.2 บันทึกรูปถ่ายเป็นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาการกระทําผิดดังกล่าว  
 6.3 ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด ให้ผู้กระทําความผิดหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงได ้
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การกระทําทุจริตลดลง เนื่องจากมีมาตรการทีเ่ข็มงวดต่อการกระทําทุจริตมีผลชัดเจน 
ตรวจสอบได้  
 10.2 สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  
 10.3 มีการดําเนินการตามหนังสือสั่งการของสํานักงานปราบปรามและป้องกันการทุจริตแห่งชาติ 
อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.3 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 1 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ที่กําหนดให้หน่วยงาน ของรัฐ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้บริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถค้นคว้าตรวจสอบการ ดําเนินงานได้
อย่างโปร่งใส มีโอกาสในการรับข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้ ถูกต้องกับความเป็นจริง  
 

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดําเนินงานได้อย่างโปร่งใส มีโอกาสในการรับข้อมูล 
สามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็นจริง 
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดทําประกาศให้ประชาชน/หน่วยงาน ทราบ  
 6.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
 6.3 จัดทําแบบฟอร์มการขอเข้าดูข้อมูลฯ พร้อมจัดทําทะเบียนการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ และไม่มีการร้องเรียนจากประชาชนใน 
การเข้าถึงข้อมูลของรัฐ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 2 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลฯ  www.muangkaen.go.th 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ในระบบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐเป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงถึงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 
กับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบบ 
ประชาธิปไตยให้มั่นคงและให้บริการข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ของผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได้อย่างโปรงใส สามารถหาข้อมูล 
ด้านงบประมาณ ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น การรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และด้านอ่ืน ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถค้นหาตรวจสอบ การดําเนินงานได้อย่างโปร่งใส มีโอกาสใน การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
 ๒. เพ่ือเป็นช่องทางที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆของเทศบาลฯ ให้เป็นปัจจุบันตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนทั่วไปทีต่้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๕. พืน้ทีด่ําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดให้มีเว็บไซต์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 6.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 
 
 

http://www.muangkaen.go.th/
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 3 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กําหนดให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการมี
ความสําคัญในการที่จะทําให้ประชาชนได้ข้อมูลข่าวสารที่สมบรูณ์ในการตัดสินใจ ได้รับทราบการ ทํางานของรัฐ 
รวมทั้งมีโอกาสในการร่วมกําหนดนโยบาย อีกทั้งยังเป็นการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐ เป็นสิ่งจําเป็น
เพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความ จริงอันเป็นการส่งเสริมให้มี
ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เช่น วารสาร วิทยุ 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบการดําเนินการการให้บริการ รับทราบ 
กฎหมาย ข้อบังคับได้อย่างโปร่งใส  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดให้มีสื่อต่างๆของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เช่น วารสาร วิทยุ  เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง เๆกีย่วกับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 6.2 จัดให้มีเจ้าหน้าทีดู่แลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
 6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลต่าง  ๆ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะตรวจสอบการดําเนินงาน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๔ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 เนื่องดวยเทศบาลเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ที่จะมีหน้าที่ใหบริการประชาชนใน ดานตางๆ เช่น 
งานสังคมสงเคราะห งานทะเบียนราษฎร  ี งานภาษี งานสาธารณูปโภค งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานใหคํา
ปรึกษาดานกฎหมาย และงานอื่นๆ  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่เทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาล และทราบถึงปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ใหสามารถนํามาแกไข ปญหานั้นๆ ไดตรง
กับความตองการของประชาชนอยางแทจริง อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ใน เขตเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชน ได้รับรู้ถึง
บทบาทอํานาจหน้าทีแ่ละแนวทางในการ พัฒนาจังหวัดของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 3.2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของ 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลยิ่งขึ้น  
 3.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือนํามาแก้ไขและปรับปรุงและเป็นการเสริมสร้าง
แนวคิดและจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ตระหนักถึงคุณค่าและ
การเป็นท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 วัด หรือท่ีประชุมหมู่บ้าน หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 นําเสนอรายละเอียดโครงการ รูปแบบการดําเนินงาน  
 6.2 ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ  
 6.3 ดําเนินการโครงการ  
 6.4 สรุป/ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
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8. งบประมาณดําเนินการ   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน ๑0,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน ๑0,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน ๑0,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทอํานาจหน้าที่และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 ๑๐.๒ ประชาชนทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 ๑๐.๓ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับทราบปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและ
สามารถนําปัญหาที่ได้จากประชาชนในพื้น ที่มาแก้ไขเป็นรูปธรรมได ้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๕ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีนโยบายในการบริหารราชการให้เกิดความโปร่งใส โดยการรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ซึ่งการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดไว้ 
เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา และปรับปรุงระบบวิธีการทํางานให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยงานภายนอกและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา 
 3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
 3.3 เพ่ือหามาตรการในการดําเนินการและปรับปรุงวิธีการทํางานให้มีความถูกต้องเหมาะสม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป  
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําทุจริต โดยมีแนวทางดังนี้                         
  - จัดให้มีช่องทางให้ผู้ติดต่อ หรือ ผู้เข้ารับบริการ ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
การกระทําทุจริตเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําทุจริตได้ง่าย ดังนี้                                      
  1) ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
  2) แจ้งผ่านทาง Website ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา www.muangkaen.go.th 
  3) หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สามารถร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และปรึกษาปัญหากฎหมาย ได้ที่งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  4) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรมอําเภอแม่แตง 
  5) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook 
,line 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 หน่วยงานภายนอกและประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสใน
การกระทําทุจริตได้ง่ายขึ้น 
 10.2 เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ 
การทํางานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 10.3 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามารถปรับปรุงการทํางานให้มีความถูกต้องเหมาะสม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๖ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องเรียน
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ แจ้งผู้ร้องเรียนรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๗ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการประชุมประชาคมและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปีนั้นจะต้องจัดทําเป็นประจําทุกปีโดยมีขั้นตอน คือ การเตรียมการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในปัจจุบันและการกําหนดประเด็นในการพัฒนา การ
กําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา เน้นการจัดทําและศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/แผนงานที่จะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี ให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อไปได้  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  
 3.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลและปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
สําหรับเตรียมความพร้อมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามปี  
 3.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 3 ปี  
 3.4 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามปี  
 3.5 เพ่ือให้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามปี มีจุดมุ่งหมายและแนวทางของการพัฒนา
ที่ชัดเจน และเป็นระบบสามารถสนองตอบต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชน 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 พ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 รับฟังความคิดเห็น และเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามปี 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีการประชุมประชาคมและประสานแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี 9 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการแต่งตั้งประชาคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๑ ข้อ ๑๗ องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้อง
แต่งตั้งประชาคมท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วย เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๑ ข้อ ๑๗  
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 พ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  

๖. วิธีดําเนินการ  
 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 การปฏิบัติเป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๙ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการแต่งตั้งประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วย เพ่ือกําหนด แนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๑ ข้อ ๒๘  
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้นําชุมชุน หรือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  

๖. วิธีดําเนินการ  
 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 การปฏิบัติเป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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3.4 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการดําเนินการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นกระบวนการทํางานที่กําหนดขึ้นมาโดยฝ่าย บริหาร
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงดูแล
รักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริตภายในองค์กร, 
มีความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทําและรายงานระบบการควบคุมภายใน ขององค์กรให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และ คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วันนับจาก วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้
กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกปี 
     

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 6 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีการรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน ภายในกําหนดทุกปี 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  

๖. วิธีดําเนินการ  
 แจ้งให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดําเนินการดังนี้ 
 ๖.๑ ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละสํานัก/กอง 
 ๖.๒ ทุกหน่วยงานปรับปรุงคําสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของแต่ละสํานัก/กอง ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖.๑ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละสํานัก/กอง 
 ๖.๔ กรณีมีข้อทักท้วงให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจงบการเงินของสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้นําข้อทักท้วงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงเพ่ือประเมินผลการควบคุมภายใน ในปีถัดไป 
 ๖.๕ รวบรวมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน ประมวลผลและรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลทราบภายในกําหนด 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา      

 

100 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  ๑,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  ๑,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน  ๑,000.- บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกหน่วยในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
 10.2 ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจัดทํารายงานการติดตามประเมินผล ระบบ
ควบคุมภายในครบทุกแบบรายงานและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในกําหนด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๒ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 กระบวนงานในการจัดทําประกาศเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง นับเป็น
เครื่องมือในลําดับต้น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนได้รับรู้และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลในภาคราชการ ควบคู่ กับการตรวจสอบความโปร่งใส
ของขัน้ตอนในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร รวมไปจนถึงการตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง ด้วยเหตุดังกล่าว เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในด้านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวมทั้งการกําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องปรามการทุจริต หรือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ ยวกับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกที่จะ ช่วยลดการกระทําการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการสรรหาและ เลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
 3.2 สามารถส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการเข้ามาตรวจสอบ ความโปร่งใส
ของขั้นตอนในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหา รวมทั้งการ ตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับ
การจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
 3.3 มีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องปรามการทุจริต หรือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ สรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 4.1 ประชาชนทั่วไป  

 4.2 ผู้ที่มคีุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามตําแหน่งที่รับสมัครฯ 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาและพ้ืนที่อ่ืนๆทัว่ไป 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนงานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รวมไป 
จนถึงมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานราชการเพ่ือขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ และสถานีวิทยุ ฯลฯ  
 6.2 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ไว้ประจํา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ
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ประชาชนในการเข้าตรวจสอบ และค้นหาข้อมูล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้  รวมไปจนถึงการตรวจสอบความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงานด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ภายใต้แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี (Good Governance)  
 10.2 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตหรือการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเป็นรูปธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๓ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 กระบวนงานในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นวิธีการงบประมาณ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือ
มุ่งเน้นให้การจัดทํานโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นปรากฏเป็นรูปธรรมในรูปของ ตัวเลข และจํานวนเงินงบประมาณ 
ด้วยเหตุนี้การตั้งงบประมาณจึงกลายเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่ใช้ใน การกํากับ ควบคุม ดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ ขณะเดียวกันสภาท้องถิ่นยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลนโยบาย ตลอด รวมถึงการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารฯ นอกเหนือจาก
นั้น ประชาชนยังสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็น กลไกสําคัญ ในการเข้ามากํากับ ตรวจสอบ และควบคุมดูแลบุคคล
ที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาบริหารท้องถิ่นอีกด้วย  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงได้จัดทํากิจกรรมการประกาศใช้ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขึ้น เพ่ือผลักดันให้มีการกระจายโอกาสให้ประชาชนทุก ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง กับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ทีส่ําคัญยังสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงาน  
 3.2 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการเข้ามากํากับ ติดตาม และ 
ตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดทําเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และหน่วยงานกํากับดูแล 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 พ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และหน่วยงานกํากับดูแล 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพ่ือประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี  
 6.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ 
อาทิ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานราชการ เพ่ือขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดรวมถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ฯลฯ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง ได้แก่  เว็บไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ฯลฯ 
 10.2 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 แผนการดําเนินงานเป็นการนําแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยแสดงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ
นั้น ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เป็นการลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการทํางานกันหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งแผนการ ดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้ เป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ (2)26 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็น แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา และการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย จึงต้องเผยแพร่การ
ประกาศใช้แผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้ประชาชนได้รับทราบแผนดังกล่าว  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนทราบข้อมูลการดําเนินงานและรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและ งบประมาณที่
จะดําเนินการ  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณ  
 3.3 เพ่ือรับทราบความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารงบประมาณ หากประชาชนจะ แสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือร้องเรียน โทรศัพท์ ตู้ แสดง
ความคิดเห็น เป็นต้น 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ  
 พ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําประกาศแผนการดําเนินงานประจําปี  
 6.2 คัดเลือกช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ สามารถสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบแผนการ 
ดําเนินงานให้มากที่สุด 
 6.3 ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่คัดเลือก ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  
 10.2 มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การใช้จ่าย 
งบประมาณขององค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๕ 

 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ และรายงานรับ-จ่ายเงินประจําปี 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2558 ข้อ 100 
กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืน ๆ ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด เพ่ือส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสําเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และข้อ 101 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ 
ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 40 เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณที่สิ้ นสุดนั้น          
ทั้งงบประมาณรายจ่ายและ เงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ประชาชนทราบ ภายในกําหนด 30 วันตามแบบที่กําหนด แล้วส่งสําเนารายงานการรับ-จ่ายดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด  
 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงินของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
จึงต้องเผยแพร่การประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ และรายงาน รับ-จ่ายเงินประจําปีให้ประชาชนทราบ 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ สามารถตรวจสอบการบริหารงบประมาณ และการรับ- จ่ายเงิน
งบประมาณขององค์กร  
 3.2 เพ่ือรายงานผู้มีหน้าที่กํากับดูแล และตรวจสอบ ทราบ  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 พ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ และประกาศรายงานรับ -จ่ายเงินประจําปี  
 6.2 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ และรายงานรับ-จ่ายเงินให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
เชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 6.3. คัดเลือกช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุด 
ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 6.4. ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่คัดเลือก ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง  
 10.2 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การใช้จา่ยงบประมาณขององค์กร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๖ 

 

๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง กําหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ กําหนดวันนัด
ประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชน ทราบและเข้าฟัง
การประชุมด้วย  
 ซ่ึงสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดทําแบบฟอร์มคําขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้การดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 จัดทําแบบฟอร์มคําขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในรูปแบบของการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กร  
 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และสอดส่องการปฏิบัติราชการให้มีความถูกต้อง 
และความชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๗ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการดําเนินโครงการเพ่ือการตรวจสอบของประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การติดตามตรวจสอบโครงการของรัฐในกระบวนงานและขั้นตอนการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลการดําเนินงานต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตั้งแต่ขั้ นตอนก่อนการ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับการกําหนดร่าง TOR ประกาศราคากลาง และขั้นตอนการทําสัญญา      
การดําเนินโครงการและรายงานผลการดําเนินโครงการ ถือเป็นแนวทางสําคัญในการเฝ้าระวังมิให้มีการทุจริต 
หรือลดการทุจริตได้ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจึงให้ความสําคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการดําเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในทุก ขั้นตอน 
ให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ  
 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงบทบาทการตรวจสอบเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนทั่วไป 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในทุกขั้นตอน 
ได้แก่ เผยแพร่ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ประกาศผลการประมูลจ้าง ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้ อ
จัดจ้าง ทางเว็บไซต์หน่วยงาน วิทยุประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๖.๒ เผยแพร่ข้อมูลโครงการและผลการดําเนินการต่าง ๆ ตามโครงการ ทางป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการในพื้นท่ีดําเนินการ, เว็บไซต์หน่วยงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในรูปแบบของการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์กร  
 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และสอดส่องการปฏิบัติราชการให้มีความถูกต้อง 
และความชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ 12 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการส่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรู้ 
ควบคู่ไปกับด้านคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมาดําเนินงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ผลประโยชน์อันจะเกิดกับพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 3.2 เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 3.3 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือแนวทางการดําเนินงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือผลประโยชน์อันจะเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ แจ้งหลักสูตรการฝึกอบรม 
 6.2 สํารวจความต้องการของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในการเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรดังกล่าว 
 6.3 ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือจัดส่งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนั้นๆ  
 6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรม 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่ ๙ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีและเทศบัญญัติ อ่ืน ๆ ตามอํานาจ
หน้าทีข่องเทศบาล 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่
ตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และตาม มาตรา ๖๐ กําหนดว่า เทศบัญญัติจะตราขึ้นได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ (1) ต้องเป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาล (2) มีกฎหมายบัญญัติให้ตราหรือให้อํานาจตราเทศบัญญัติ
 การบริหารราชการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีภารกิจหลายด้าน จําเป็นต้องมีการออก 
กฎหมายท้องถิ่นในรูปแบบเทศบัญญัติ เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลและจัดทํา 
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือออกกฎหมายท้องถิ่นใช้บังคับในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น  
 3.2 เพ่ือการสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารราชการของผู้บริหาร  
   

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เทศบัญญัติต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักการที่กฎหมายกําหนด เป็นธรรม และเสมอภาค 
 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ กรณเีทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  ๖.๑.1 ผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
  ๖.๑.2 สภาเทศบาลพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
  ๖.๑.3 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตามวิธีการขั้นตอนของกฎหมายกําหนด  
  ๖.๑.4 ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีให้นายกเทศมนตรี ประกาศใช้บังคับ 
 ๖.๒ กรณเีทศบัญญัติอ่ืน ๆ  
  ๖.๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจที่ต้องมีกฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้เพื่อให้การบริหารราชการ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือภารกิจที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้
อํานาจออกเป็นกฎหมายท้องถิ่น  
  ๖.๒.๒ มอบหมายหรือแต่งตั้งคณะทํางานยกร่างกฎหมายท้องถิ่น และคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายท้องถิ่น หรือปรับปรุงกฎหมายท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  
  ๖.๒.๓ เสนอร่างเทศบัญญัตติ่อสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
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  ๖.๒.๔ สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ  
  ๖.๒.๕ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตามวิธีการข้ันตอนของกฎหมายกําหนด  
  ๖.๒.๖ ประธานสภาเทศบาล ส่งร่างเทศบัญญัติให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้บังคับ 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเรื่องที่ออกเป็นเทศบัญญัติ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ มีกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถอํานวยต่อการบริหารราชการและพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
 ๑๐.๒ มีการตรวจสอบการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น  
 ๑๐.๓ เป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอํานาจตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 ๑๐.๔ สภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการทําหน้าที่นิติบัญญัติและตัวแทนของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ ๑๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการพิจารณาเก่ียวกับกิจการของสภา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  
 สภาเทศบาล มีอํานาจหน้าที่ตามเทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ รวมถึงทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและที่กฎหมายอ่ืนกําหนด 
  

๓. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม กระบวนการ และ
วิธีการทีก่ฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกําหนด  
 3.2 เพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการของผู้บริหารตามหลักการถ่วงดุลอํานาจตามการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ปัญหาได้รับการแก้ไข เพ่ือให้การบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล เสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาล พิจารณา  
 ๖.๒ ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล/นัดประชุมสภาเทศบาล  
 ๖.๓ สภาเทศบาลพิจารณาญัตติ  
 ๖.๔ จัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาล  
 ๖.๕ แจ้งมติที่ประชุมให้นายกเทศมนตรี ทราบ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกิจการของสภาในเรื่องนั้น ๆ  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ มีการนํามติทีป่ระชุมไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ๑๐.๒ มีการตรวจสอบการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น  
 ๑๐.๓ เป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอํานาจตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 ๑๐.๔ สภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการทําหน้าที่นิติบัญญัติและตัวแทนของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1๑ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปราม การทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
 ๖.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณพ้ืนที่  
 ๖.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์  
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕64 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 ๑๐.๒ นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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