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ค ำน ำ 
 

   ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง
ความเจริญก้าวหน้าการ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง การปกครอง ความมั่นคง การบริหารราชการ ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศเป็น
อย่างมาก ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องท าให้ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐ  
การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้
มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความ
ร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคน
ควบคู่ไป พร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง 
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับสมบูรณ์ที่ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ซึ่งก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้
มี มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และ กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
  เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน และเพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบได้แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562 – 2564) ให้เกิดผล ในทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่
ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี    ดังนั้น เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการ
ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของราชการ จ าเป็นต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนส่งเสริมภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภาครัฐ  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งปัญหาการเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.
2560-2564) 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ช. จึงด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้เกิด
การบริหารงานที่โปร่งใส สุจริต และลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มี
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วย
ความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความเชื่อถือ ศรัทธาและความ
ไว้วางใจในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562-2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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 หลักการเหตุผล  

  ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และเรื้อรัง นับวันยิ่งจะทวีความ 
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งบั่น
ทอนการพัฒนาประเทศทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคประชาชนภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะถูกมองจากสังคมว่า 
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น และมักจะปรากฏการทุจริตตามสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ  อยู่เสมอ 
สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารงบประมาณเอง และนักการเมืองเข้ามาบริหาร
งบประมาณ อาศัยโอกาสและอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เป็นช่องทางในการทุจริต บางแห่งนักการเมืองท้องถิ่นร่วมมือกับ
ข้าราชการท าการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณมหาศาล อาทิ เช่น โครงการสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน ซึ่งมี
ข้าราชการหลายหน่วยงานร่วมมือกันทุจริต สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของท้องถิ่นในเชิงลบ สอดคล้อง
กับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยในปี 2558 อยู่ดับที่ 76 
จาก 108 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ในประเทศอาเซียน รองจากประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย 
และล่าสุดพบว่า ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อน
ให้เห็นว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่น อยู่ในระดับสูง 

  ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองสัตหีบจึงแสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองสัต
หีบต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

 วิสัยทัศน์  

  “เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพคือสะอาด สงบ สง่างาม มี
เอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุ่นและเศรษฐกิจ ชุมชนที่เข้มแข็ง ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า” 

 พันธกิจ ( Mission )          
 “มุ่งม่ันที่จะพัฒนาเมืองสัตหีบ ให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 
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 ค าอธิบายพันธกิจ 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ด ารงชีวิต ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริต การท างานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและเท่าเทียมทั้งนี้เพ่ือยกระดับธรรมมาภิบาลความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564 

 วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

  1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                              

  2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกรับผิดชอบและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  3. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  4. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด(ีGood Governance) 
  5. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 เป้าหมาย 

  1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ 

  3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกาดรปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท า ร่วมตัดสินในรวมถึงตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

  4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  6. เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส 
  7. ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาล 
  8. เทศบาลจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ป ี

 (พ.ศ. 2562-2564) 
เทศบาลเมอืงสตัหีบ 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง 
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนัก 
แก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
สภาท้อง 
ถิ่นและฝ่าย 
ประจ าขององค์ 
กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 

1.1.1 (1) โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสตัหีบ 
1.1.1 (2) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล, ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
1.1.1 (3) โครงการอบรมสมัมนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.1.1 (4) กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ 
1.1.2 (1) มาตรการ ส่งเสริม การ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 
 

800,000 
 

50,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
- 
 
- 
 
 

800,000 
 

50,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
- 
 
- 
 
 
 

800,000 
 

50,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
- 
 
- 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วน 

1.2.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล, ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
1.2.2 (1) โครงการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 
ของเทศบาลเมืองสตัหีบ 
1.2.2 (2) โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคมุโรคไข้เลือดออก 
1.2.2 (3) โครงการอบรมฟื้นฟู
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเก่า/ใหม ่
 

50,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

50,000 
 

220,000 

50,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

50,000 
 

220,000 

50,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

50,000 
 

220,000 
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 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 (4) โครงการเทศบาลสะอาด 
สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
1.2.2 (5) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใน
ชุมชนเทศบาลเมืองสตัหีบ 
1.2.2 (6) โครงการยตุิความรุนแรง
ต่อเด็กและสตร ี
1.2.3 (1) กิจกรรมสืบ 
สานภูมิปญัญาท้องถิ่น 
1.2.3 (2) โครงการ ส ารวจข้อมลู 
จปฐ. และกชช 2ค. ของชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสตัหีบ 
1.2.3 (3) โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาล
เมืองสัตหีบ 
1.2.3 (4) โครงการสร้างงาน สรา้ง
รายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน 
1.2.3 (5) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน(กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
เมืองสัตหีบ) 
1.2.3 (6) โครงการเมืองสะอาด คน
ในชาติมีสุข 
 

30,000 
 

200,000 
 
 

30,000 
 
- 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
 

250,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000 

30,000 
 

200,000 
 
 

30,000 
 
- 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
 

250,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000 

30,000 
 

200,000 
 
 

30,000 
 
- 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
 

250,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 

1.3.1 (1) กิจกรรมหนา้ต่างเด็กด ี
1.3.1 (2) โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 
1.3.1 (3) กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค ์
1.3.1 (4) กิจกรรม โตไปไมโ่กง 
1.3.2 (1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล, ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
1.3.3 (1) โครงการบริหารจดัการ
ขยะระดับชุมชน/โรงเรียน 
1.3.3 (2) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 
1.3.3 (3) กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู ่
 

- 
200,000 

 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 
- 

- 
200,000 

 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 
- 

- 
200,000 

 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 
- 
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มิติท่ี 1 รวม จ านวน......19.....โครงการ 
 ......1......มาตรการ.....6.....
กิจกรรม 

    

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

2.1.1 (1) กิจกรรม ประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการออกค าสั่ง
หมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ 
2.2.1 (2) กิจกรรม สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
2.2.1 (3) กิจกรรม การประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 
2.2.2 (1)  กิจกรรม ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2.2.2 (2) กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจดัหาพัสด ุ
2.2.2 (3) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 
2.2.3 (1) กิจกรรม การบริหาร
จัดการแกไ้ขความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
2.2.3 (2) กิจกรรม การบริหาร
จัดการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 
2.2.3 (3) โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพือ่
ลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 
2.3.2 (2) มาตรการการออกค าสัง่
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์
 

2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชดิ
ชูเกียรติแก่บุคคล ผู้ท าคณุประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
 
 
 

 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ 
2.5.1 (2) กิจกรรม การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของ
เทศบาลเมืองสัตหีบ 
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ไดด้ าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการของ
เทศบาลเมืองสัตหีบ 
2.5.3 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
2.5.3 (2) มาตรการ ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมอืง
สัตหีบ ว่าทุจรติและปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน...2...โครงการ.....6......
มาตรการ.....13......กิจกรรม 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 

3.1 การจัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 

3.1.1 (1) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสตั
หีบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.1.2 (1) มาตรการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.2 (2) กิจกรรม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลงั 
พัสดุและทรัพยส์ินของเทศบาลเมอืง
สัตหีบและรับเรื่องราวร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 
3.1.3 (1) มาตรการ จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเมืองสตัหีบ 
3.1.3 (2) โครงการจดัท าสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 
3.1.3 (3) โครงการจดัท ารายงาน
กิจการเทศบาลเมืองสตัหีบ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

150,000 
 

200,000 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

150,000 
 

200,000 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

150,000 
 

200,000 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 (1) โครงการจดัเวที
ประชาคมเคลื่อนที ่
3.2.2 (1) การด าเนินงานศูนยร์ับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมือง
สัตหีบ 
3.2.2 (2) มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
3.2.2 (3) โครงการเทศบาล 
เคลื่อนที ่
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

150,000 
 
- 
 
 
- 
 

200,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

150,000 
 
- 
 
 
- 
 

200,000 
 
- 
 
 
- 

150,000 
 
- 
 
 
- 
 

200,000 
 
- 
 
 
- 
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 3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสตัหีบ 
3.3.1 (2) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน 
3.3.1 (3) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมอืง
สัตหีบ 
 

- 
 
 

200,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

200,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

200,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน...6....โครงการ..7...
มาตรการ...4..กจิกรรม 

    

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน
ดินก าหนด 
 
 

4.1.1 (1) โครงการจดัท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลเมืองสัตหีบ 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2 การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้
 

4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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 4.3 ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ ของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล, ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชกิ
สภาเทศบาลให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่าย
บริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมสี่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสัตหีบ 
 

50,000 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 4.4 การเสริม
พลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2)กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
 

- - -  

มิติท่ี 4 รวม จ านวน...2...โครงการ...2...
มาตรการ...5..กจิกรรม 
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ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.1การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท างาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และน า
ระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร
สามารถใช้พัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย เทศบาลเมืองสัตหีบได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดท าโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเพ่ือจะได้น าเทคนิค ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาและปฏิบัติงานให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  2.เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและน ามาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  3.เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  4.เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  5.เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอ่ืน มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน 93 ราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  - ประเทศไทย  

6. วิธีด าเนินการ 

  1.เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

  2.ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน 

  3.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  4.สรุปและประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ภายในปีงบประมาณ2562, 2563, 2564 

8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ  800,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1.การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  2. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถน ามาปรับใช้ในส านักงานได้ 

  3. บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานราชการในการให้บริการประชาชนตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.ก่อให้เกิดประสบการณ์เสริมสร้างความรู้และวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นปฏิบัติได้
จริง 

  5.ให้มีการศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการกับหน่วยงานอื่น เพ่ือน ามาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน 
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1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตคอร์รัปชั่น อาชญากรรมที่ประชาคมโลกต้องร่วมกันป้องกันและปราบปรามเพราะส่งผล
กระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก 
ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งได้มีความพยายามทั้งในระดับ
รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ในการจัดท ามาตรการ เครื่องมือ และความร่วมมือต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือ
ด าเนินการกับปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังมากข้ึน ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศเพราะนัก
ลงทุนต่างคิดว่า เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายโดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับผลตามที่ต้องการ ท าให้เพ่ิมความเสี่ยง
ต่อการลงทุนและลดแรงจูงใจในการลงทุน และท าให้บรรยากาศในการลงทุนไม่แน่นอน การทุจริตคอร์รั ปชั่นได้
ท าลายระบบและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้โครงการของรัฐต่างๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ ประเทศชาติไม่
เจริญก้าวหน้าเหมือนกับนานาอารยประเทศ ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ก็จะใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการจากรัฐ ก็เดือดร้อน สิทธิต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการจากรัฐก็ไม่ได้รับหรือได้รับเพียงน้อยนิด 
ท าให้สังคมเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีฐานะยากจน ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว การทุจริตคอร์รัปชั่นยังเป็นบ่อนท าลายสิทธิทางการเมืองของประชาชน 
ท าลายความไว้ใจของสาธารณชนต่อนักการเมือง สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมือง ท าลายความ
เชื่อมั่นของนานาประเทศท่ีมีต่อรัฐบาล ก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ก่อให้เกิดการรัฐประหารและ
อาจน าไปสู่สงครามกลางเมืองได้ ส าหรับประเทศไทย พบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด ตั้งแต่การเมืองใน
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ต ารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่ง
เข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ จากการศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต ได้แบ่งกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน การทุจริตโดยการท าลาย
ระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ และการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เทศบาลเมืองสัตหีบได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริต แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไปและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อจะได้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไป อันจะน ามาซึ่งความเจริญใน
ระดับท้องถิ่น ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้รับรู้ถึงลักษณะของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ 

  2.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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  3.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้ร่วมมือกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 

  4.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตโดยเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ต่าง  

  5.เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้มีบุคคลภาค
ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบและร่วมพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกันกับหน่วยงานของรัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 25 คน 

  พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง  จ านวน 30 คน 

  ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล  จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 

  1.เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

  2.ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 

  3.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  4.สรุปและประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ   50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล ได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  2.ประชาชนและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่างๆ 

  3. ท าให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  4. ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล ได้ตระหนักถึงผลเสียโดยรวมของการทุจริต ต่อท้องถิ่น
และต่อประเทศ 

 

1. โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด 
7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการาผลิตการ
พัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง และตาม
มาตรฐานการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้ก าหนดจัดท าโครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาเทศบาลเมืองสัตหีบ 
และมีการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองพลทหารราบ ที่ 9 (ศูนย์เกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียง) ค่ายสุรสีห์ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาในด้าน
ต่างๆ  

  2. เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/คณะกรรมการติดตามและประเมินผล/คณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลเมืองสัตหีบ/คณะกรรมการสภาเทศบาล ด้านคณะกรรมการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม มี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาล
เมืองสัต หีบ ให้กับผู้ปกครองและชุมชน 
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  4. เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาและนักเรียน 

4. เป้าหมายจ านวน 50 คน ประกอบด้วย 

  1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 26 คน 

  2. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/คณะกรรมการติดตามและประเมินผล/คณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลเมืองสัตหีบ/คณะกรรมการสภาเทศบาล ด้านคณะกรรมการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม 
จ านวน 24 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

  1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  3. ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

  4. ด าเนินการตามโครงการ 

  5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  2562-2564 

7. สถานที่ด าเนินการ 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  3. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สังกัดเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  4. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองพลทหารราบที่ 9 (ศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง) ค่ายสุรสีห์ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

8. งบประมาณ 

  จ านวน 200,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 - กองการศึกษา เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ในด้าน
 ต่างๆ 

  2. คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล/คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองสัตหีบ/คณะกรรมการสภาเทศบาล ด้านคณะกรรมการศึกษา 
ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อม่ันในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา
เทศบาลเมืองสัตหีบ เพิ่มมากขึ้น 

  4. ครูสามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม 

 

1. กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 18 การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา (1) ถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและ
เด็กซ่ึงมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนั้น ครูจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของแต่ละหน่วยของการเรียนรู้ ครูมีบทบาทส าคัญ
ทั้งในขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินและชั้นในผลประเมิน โดยขั้นเตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่ง
ความรู้ต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด การเผชิญปัญหาสอดคล้อง
กับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทางศูนย์เห็นความส าคัญสิ่งเหล่านี้จึงเน้นและได้
จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับเด็ก 

  เด็กปฐมวัยถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา เป็นช่วงส าคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการ
เจริญเติบโตมากกว่าทุกๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการปูพ้ืนฐานทักษะต่างๆ ให้เด็กได้
พัฒนาการเรียนรู้ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 
จึงได้จัดโครงการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้
ที่แตกต่างกันไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ 

  2. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง และเด็กมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ 

  3.เพ่ือให้มีการปรับภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กภายในศูนย์ 
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4. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ ทุกระดับชั้น จ านวน 
236 คน 

  เชิงคุณภาพ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ มี
ส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่ 

5. วิธีด าเนินการ 

  1. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 

  2. ก าหนดเวลาปฏิบัติกิจกรรม 

  3. ด าเนินงานตามโครงการ 

  4. สรุปและประเมินผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ  

  เดือน พฤษภาคม – เมษายน 2562-2564  

7. สถานที่  

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

8. งบประมาณที่ใช้ 

 - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เด็กได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ 

  2. ครู ผู้ปกครอง และเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการท างาน 

  3. ภูมิทัศน์ด้านหลังห้องเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ 

10. การติดตามและประเมินผล 

  1. สังเกตจากแหล่งเรียนรู้ 

  2. สังเกตจากการท ากิจกรรมร่วมกัน 
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  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะ หรือให้ค าแนะน าในการ
จัดท าปรับปรุงประมวลจริยธรรม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ของเทศบาลเมืองสัตหีบขึ้น เพื่อควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ควบคุม 
ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาลเมืองสัตหีบ สอดส่องดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็
ได้ ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท 
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ส่งเรื่องให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานของการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลเมืองสัตหีบได้จัดท ามาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสัตหีบขึ้นเพื่อให้บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภททุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรการในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

  2.เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร และระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน 

  4.เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
ปละประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  5. เพือ่ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4.เป้าหมาย 

  ฝ่ายการเมือง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฝ่ายประจ า ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสัตหีบ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร บุคลากร
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

  2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสัตหีบ เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณะให้มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ข้าราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
รัฐเป็นข้อมลูข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
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 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตคอร์รัปชั่น อาชญากรรมที่ประชาคมโลกต้องร่วมกันป้องกันและปราบปรามเพราะส่งผล
กระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก 
ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งได้มีความพยายามทั้งในระดับ
รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ในการจัดท ามาตรการ เครื่องมือ และความร่วมมือต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือ
ด าเนินการกับปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังมากข้ึน ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศเพราะนัก
ลงทุนต่างคิดว่า เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายโดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับผลตามที่ต้องการ ท าให้เพ่ิมความเสี่ยง
ต่อการลงทุนและลดแรงจูงใจในการลงทุน และท าให้บรรยากาศในการลงทุนไม่แน่นอน การทุจริตคอร์รัปชั่นได้
ท าลายระบบและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้โครงการของรัฐต่างๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ ประเทศชาติไม่
เจริญก้าวหน้าเหมือนกับนานาอารยประเทศ ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ก็จะใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการจากรัฐ ก็เดือดร้อน สิทธิต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการจากรัฐก็ไม่ได้รับหรือได้รับเพียงน้อยนิด 
ท าให้สังคมเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีฐานะยากจน ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว การทุจริตคอร์รัปชั่นยังเป็นบ่อนท าลายสิทธิทางการเมืองของประชาชน 
ท าลายความไว้ใจของสาธารณชนต่อนักการเมือง สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมือง ท าลายความ
เชื่อมั่นของนานาประเทศท่ีมีต่อรัฐบาล ก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ก่อให้เกิดการรัฐประหารและ
อาจน าไปสู่สงครามกลางเมืองได้ ส าหรับประเทศไทย พบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด ตั้งแต่การเมืองใน
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ต ารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่ง
เข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ จากการศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต ได้แบ่งกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน การทุจริตโดยการท าลาย
ระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ และการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เทศบาลเมืองสัตหีบได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริต แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไปและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อจะได้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไป อันจะน ามาซึ่งความเจริญใน
ระดับท้องถิ่น ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้รับรู้ถึงลักษณะของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ 

  2.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  3.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้ร่วมมือกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 

  4.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตโดยเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ต่าง  

  5.เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้มีบุคคลภาค
ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบและร่วมพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกันกับหน่วยงานของรัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 25 คน 

  พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง  จ านวน 30 คน 

  ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล  จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 

  1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

  2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 

  3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  4.สรุปและประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ   50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล ได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  2.ประชาชนและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่างๆ 

  3. ท าให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  4. ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล ได้ตระหนักถึงผลเสียโดยรวมของการทุจริต ต่อท้องถิ่น
และต่อประเทศ 

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

  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “  จังหวัดสะอาด ” ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 

   สืบเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรในพ้ืนที่ และประชากรแฝงที่มากข้ึน อีกทั้งความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิตท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะมูลฝอย จน
กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของหน่วยงานท้องถิ่น ปัจจุบันการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยการน า
ขยะมูลฝอยทั้งหมดไปสู่กระบวนการก าจัดนั้นมีปริมาณมาก ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีวัสดุที่ยังมีคุณค่าสามารถน ากลับไป
ใช้ใหม่ได้โดยตรง(Reuse) หรือการน าไปผ่านกระบวนการเพ่ือการน ากลับมาใช้ใหม่ ( Recycle) รวมทั้งขยะมูลฝอย
บางส่วนที่ส่วนสามารถน ามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมัก 
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3.วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อน 

  2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท 

  3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 

  4.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 

  5. เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  1.สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย 

  2.ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.ขออนุมัติโครงการ 

  2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3.ประชุมคณะท างาน 

  4.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของอุปโภคบริโภค ที่ใช้ในโครงการ 

  5.ด าเนินงานตามโครงการ 

  6.สรุปและประเมินผลโครงการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ   

  3 ปี  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ   

  จ านวน 100,000 บาท 
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9.ผู้รับผิดชอบ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.ขยะมูลฝอยมีปริมาณลดลง 

  2.ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะต้นทาง 

 

1.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2.หลักการและเหตุผล 

  โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วทุกพ้ืนที่ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย
เป็นพาหนะน าโรคซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งโดยเฉพาะในครัวเรือนและบริเวณบ้านพักอาศัย รวมทั้งอาคารสถานที่
ท างาน โรงเรียน และสาธารณสถานต่างๆ ยุงเป็นภัยต่อมนุษย์ทั้งในเมืองและชนบทซึ่งเมื่อก่อนมักจะเป็นเฉพาะใน
กลุ่มเด็ก แต่ปัจจุบันเป็นกันได้ทั้ง ผู้สูงอายุ หนุ่มสาว เด็ก และเป็นได้ตลอดทั้งปี ถ้าหากติดเชื้อไข้เลือดออกซ้ าเป็น
ครั้งที่ 2 ที่ 3 จะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสตายได้ ยุงลายเป็นพาหนะในการน าเชื้อโรคไข้เลือดออกจากคนหนึ่งมา
สู่คนหนึ่ง ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการหนักมากจนถึงเสียชีวิตได้ ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน
และโรงเรียน ชอบวางไข่ในน้ าสะอาดที่อยู่นิ่งๆ ตามภาชนะที่มีน้ าขัง  เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้
กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ วิธีการก าจัดลูกน้ าและการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นมาตรการที่ช่วยลดปริมาณยุงลายที่ได้ผลดี และการท าลายยุงตัวเต็มวัยในช่วงที่มีการระบาดก็
จะช่วยลดพาหะท่ีแพร่โรคไข้เลือดออกได้ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ เห็นความส าคัญในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกเนื่องจากยังมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดท าโครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพ่ือให้ประชาชนทุกครัวเรือน ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออก และให้
ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีความยั่งยืนต่อไปโดยชุมชนเป็นผู้ดูแลกันเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในชุมชน 

  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและอันตรายจากโรคไข้เลือดออก 

  3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย
ชุมชนเป็นผู้ดูและกันเอง 
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  4. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

  2. จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 

  3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ได้แก่ สารเคมีก าจัดลูกน้ า,เครื่องพ่นสารเคมีก าจัดยุง,
สารเคมีก าจัดยุง และโลชั่นกันยุง 

  4. ประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 

  5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมแจก
เอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ  

  6. ด าเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุข
เพ่ือด าเนินการ 

  7. ติดตามและประเมินผล 

7.ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  3 ปี  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณ 

  50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1. ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองสัตหีบมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

  2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบมีความตระหนักเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 

  3. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบมีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

 

1. โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปัญหาด้านสุขภาพและแนวโน้มของการเกิดโรคของคนไทยปัจจุบัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม สภาพสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมเสี่ยงและวิถีชีวิต อันมีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพที่ดี ดังนั้น จึงต้องมี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือ อสม. มี
บทบาทส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะ 
อสม. เป็นเฟืองเล็กๆ ที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ดังค าขวัญที่ว่า แก้ไขข่าวร้ายกระจายข่าวดี ชี้บริการประสานงาน
สาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชนและท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดท าโครงการอมรมฟ้ืนฟูพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่ เพ่ือให้ อสม. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย ด้านสาธารณสุขต่างๆ 
และสามารถถ่ายทอดสู่ชมชนได้ รวมทั้ง มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกและสังคม ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะด้านสุขภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถดูแลคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพที่ดีได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ อสม. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยด้านต่างๆ  

  2. เพ่ือให้ อสม. เกิดความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การด ารงชีวิตใน
สังคมเป็นไปอย่างปกติสุข ด้วยความสมัครใจ 

  3. เพ่ือให้ อสม. สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนให้สุขภาพที่แข็งแรง และมีสุขภาพดีได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  อาสาสมัครสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองสัตหีบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

  2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อกับการด าเนินโครงการ 

  3. ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม 

  4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในโครงการ 

  5. ด าเนินโครงการ 

  6. สรุปผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ  220,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 1. อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยได้ถูกต้อง 

 2. อาสาสมัครสาธารณสุข สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้ 

 3. อาสาสมัครสาธารณสุข เกิดความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การด ารงชีวิตใน
สังคมเป็นไปอย่างปกติสุข ด้วยความสมัครใจ 
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1. โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2.หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเมืองสัตหีบมีพ้ืนที่ประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร จ านวน 15 ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่
อยู่บริเวณตลาดสัตหีบ ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนจ านวนมากหลั่งไหล
เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่โดยเฉพาะในวันไหลของอ าเภอสัตหีบ ท าให้ในตลาดสัตหีบเกิดความสกปรกมีถุงพลาสติก คราบ
แป้ง และขยะกลาดเกลื่อนตามท้องถนน 
  เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการเทศบาล สะอาด 
สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ล้างท าความสะอาดถนนในเขตเทศบาล โดยท าการล้างถนนเก็บกวาดขยะบนไหล่
ทางบริเวณพื้นที่ตลาดสัตหีบ 
3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเก็บกวาด ล้างถนนในตลาดสัตหีบ ให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
  2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านตนเอง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ท าการล้างถนน เก็บกวาดขยะบนไหล่ทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  บริเวณถนนเทศบาล 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13 และถนนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสัตหีบที่
มีการเล่นสงกรานต์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ขออนุมัติโครงการฯ 
  2. จัดท าค าสั่งการปฏิบัติงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายทราบ 
  4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
  5. ด าเนินงานตามโครงการ 
  6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี  ปีงบประมาณ 2562-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
  1. ถนนในบริเวณตลาดสัตหีบ สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2. ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหน้าบ้านของตนเอง 
  3. ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนักถึงการช่วยกันรักษาความสะอาดภายในชุมชน 



                                                                                                                 เทศบาลเมืองสัตหีบ หน้า 35 
 

 
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ 
2.หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ มีคนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนและมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี คนพิการส่วนใหญ่มีความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวมากที่สุด ส่วนผู้สูงอายุมี
แนวโน้มที่จะเกิดความพิการเพ่ิมมากข้ึน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีงานท า เนื่องจากสภาพความพิการ และขาด
ทักษะ ด้านต่างๆ ทั้งด้านการด ารงกิจวัตรประจ า และการประกอบอาชีพ ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการในชุมชนขึ้น เพื่อนให้คนพิการได้รับการดูแลและเข้าถึงสวัสดิการของหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
3.วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือนให้คนพิการสามารถเข้าถึงระบบบริการพ้ืนฐานของรัฐ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  2.ส่งเสริมความรู้ และทักษะแก่คนพิการและครอบครัวในการดูแลฟ้ืนฟูคนพิการ 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือหลากหลายภาคี เพ่ือท างานด้านคนพิการร่วมกันแบบครบครันรอบ
ด้านให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  4.เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ของครอบครัว ชุมชนให้เพ่ิมความส าคัญของงานคนพิการ 
  5.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม 
  6.เพ่ือให้สมาชิกมีความรัก เสียสละ สามัคคี เอ้ืออาทรต่อสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส 
  7.เพ่ือให้สมาชิกมีการพ่ึงพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่แบ่งแยกท้ังทางฐานะและความสามารถ และ
พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  8.เพ่ือเสริมสร้างโอกาสของคนพิการในการเข้าถึงสิทธิการประกอบอาชีพ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชมรมคนพิการ , คนพิการ , ผู้ดูแลคนพิการ , ผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ , อาสาสมัครใน
พ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 330 คน 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  ศาลาอเนกประสงค์วัดแม่พระลูกประค าสัตหีบ 
6.วิธีด าเนินการ 
  1.ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
  2.ด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.ติดตามและประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนธันวาคม 2562-2564 
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8.งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
9.ผู้รับผิดชอบ 
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.คนพิการสามารถเข้าถึงระบบบริการพ้ืนฐานของรัฐ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  2.คนพิการและผู้ดูแล มีความรู้และทักษะในการฟ้ืนฟูคนพิการ 
  3.มีการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาคี เพ่ือท างานด้านคนพิการร่วมกันแบบครบครันรอบด้าน
ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  4.ชุมชนให้ความส าคัญของงานคนพิการ 
  5.กลุ่มคนพิการมีความเข้มแข็งและศักยภาพในการบริหารจัดกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.สมาชิกมีความรัก เสียสละ สามัคคี เอ้ืออาทรต่อสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส 
  7.สมาชิกมีการพ่ึงพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่แบ่งแยกท้ังทางฐานและความสามารถ และพร้อมที่
จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
1.โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  
2.หลักการและเหตุผล 
  ความรุนแรงเป็นปัญหาที่พบอยู่เสมอทั้งในครอบครัวและสังคม และมีแนวโน้มที่จะทวีคูณความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บุคคลที่อ่อนแอหรือด้อยโอกาส อาทิเช่น เด็ก สตรี คนชรา ผู้มีสติปัญญาอ่อน คนยากจน เป็นต้น 
มักจะถูกกระท าในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การทุบตีท าร้ายร่างกาย การท าร้ายทางจิตใจโดยการแสดงออกด้วยวาจา 
กิริยาท่าทางหรือการกระท าที่ท าให้ได้รับความกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิตใจ เช่น การพูดจาดูถูกเหยียด
หยาม การด่าว่าด้วยค าหยาบคาย เป็นต้น ลักษณะอื่นๆ ของความรุนแรงที่อาจพบได้อีกได้แก่ การเอาเปรียบ
ทางด้านการเงิน การข่มขืนกระท าช าเรา เป็นต้น ลักษณะอ่ืนๆ ของความรุนแรงที่อาจพบได้อีก การทอดทิ้งไม่
รับผิดชอบดูแลบุคคลในครอบครัวถือว่าเป็นความรุนแรงลักษณะหนึ่ง ความรุนแรงในสังคมสามารถพบได้ทั่วไปตาม
ท้องถนนในโรงเรียน และในสถานที่ท างาน 
  เทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการยุติธรรมรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถานบันครอบครัว 
3.วัตถุประสงค์  
  1.เพ่ือสนับสนุนสถาบันครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ครอบครัวในชุมชน 
  2.เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว 
  3.เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกันรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
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4.เป้าหมาย 

  สตรี เด็ก และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน 50 คน 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 

  2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  3.ด าเนินการ 

  4.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  เดือนกุภาพันธ์ 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  จ านาวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสตรี และเยาวชน 

  2.ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม และสร้างความสมัครสมานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

  3.มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

  4.สถาบันครอบครัวในชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

****************************** 
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  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.หลักการและเหตุผล 

  ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 
18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของ
เด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนั้นครูจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของแต่ละหน่วยของการ
เรียนรู้ ครูมีบทบาทส าคัญท้ังในขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินและขั้นในผลการประเมิน โดยขั้น
เตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ เน้น
กระบวนการคิด การเผชิญปัญหาสอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทาง
ศูนย์ฯ เห็นความส าคัญสิ่งเหล่านี้จึงเน้นและได้จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ครู และ
ผู้ปกครอง ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

  เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ควรได้รับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตตั้งเดิมของ
ชาวบ้าน ซึ่งชีวิตของชาวบ้านมีความสัมพันธ์กัน การท ามาหากิจ การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนาและ
ประเพณีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

  2. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง เด็ก ชุมชน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

  3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

  4. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่น
และเพ่ือให้ท้องถิ่นมีความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เชิงปริมาณ 

   1.นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน 216 คน 

 

 



                                                                                                                 เทศบาลเมืองสัตหีบ หน้า 39 
 

  เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้รับการพัฒนาครบ ทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ ทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. ประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมสืบสาน 

  2. วางแผนการด าเนินงาน/จัดแบ่งครูผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ก าหนด 

  3. ด าเนินงานตามโครงการ 

  4. สรุปและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1. นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

  2. ครู ผู้ปกครอง เด็ก ชุมชน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

  3. นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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1.โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. และกชช 2ค. ของชุมชนในเขตเทศบาล 
2.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันในการวางแผนพัฒนาด าเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาของประชาชน จ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และ
ฐานข้อมูลที่ส าคัญในการน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางการวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนคือ
ฐานข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตซึ่งหมายถึง ความจ าเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมที่ควรจะมี สิ่งจ าเป็นแก่การครองชีพของบุคคลหรือเป็นความต้องการของชุมชน 
ที่ควรจะมีหรือควรจะเป็น เพ่ือให้ชีวิตมีความสุข (พออยู่พอกิน) 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เล็งเห็นความส าคัญของฐานข้อมูล จปฐ. จึงได้จัดท าโครงการส ารวจ
ข้อมูล จปฐ. และกชชกค ของชุมชนในเขตเทศบาลขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือส ารวจข้อมูล จปฐ. ในชุมชน และเก็บรวบรวมข้อมูลแยกแต่ละครัวเรือน 
  2. เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในชุมชนได้มีส่วนในการศึกษาปัญหาของแต่ละครัวเรือนในชุมชน 
  3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น ามาก าหนดแนวทางพัฒนา หรือแนวทางแก้ไขปัญหา 
  4. เพื่อให้มีเป้าหมายในการพัฒนาในระดับครัวเรือนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน 
  5. เพื่อประเมินการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขตเทศบาล 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. ส ารวจข้อมูล จปฐ.แต่ละครัวเรือนโดยใช้แบบส ารวจข้อมูลฯ จ านวน 3,500 ครัวเรือน 
  2.ผู้น าชุมชน อาสาสมัครและคณะท างานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 15 ชุมชน 
6.วิธีด าเนินการ 
  1. เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติ 
  2. แต่งตั้งคณะท างานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
  3. ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
  4. จัดฝึกอบรมผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ร่วมส ารวจขัอมูล 
  5. ด าเนินการส ารวจข้อมูล จปฐ ในชุมชน 
  6. รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล 
  7. รายงานผล/สรุปผลการจัดเก็บ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 100,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีฐานข้อมูล จปฐ.และข้อมูล แต่ละครัวเรือนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
  2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของตนเองและชุมชน 
  3. มีข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ จากเกณฑ์ชี้วัดของฐานข้อมูล จปฐ. 
  4. ท าให้การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา 
  5. ท าให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลงานทะเบียนราษฎร จากการตรวจสอบและส ารวจข้อมูล จปฐ. 
 
1.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

2. หลักการและเหตุเหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้สมทบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนทั้งหมด๑,๑๔๓ คน เพ่ือให้กองทุนฯมีการบริหารจัดการ สร้างความมั่นคงของชีวิตสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ สร้างความสามัคคีในกลุ่ม รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกโดยตรง   

 เพ่ือให้กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาล
เมืองสัตหีบจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบขึ้น เพ่ือ 

3. วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพ่ือสร้างระบบหลักประกันความม่ันคงของชีวิต น าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในชุมชน 

  ๒.  เพ่ือฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น ให้มีการอยู่รวมกันอย่างเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

  ๓.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหาร   
 จัดการเงินทุนของตนเอง 

4. เป้าหมาย 

    คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

5.สถานที่ด าเนินการ 

   ที่ท าการกองทุนแม่ของแผ่นดิน วัดเทพประสาท 

6.วิธีการด าเนินการ 

  ๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๓.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปรายงานการประชุม 
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  ๔.  ติดตามการแก้ไขปัญหา ตามวาระที่เสนอในที่ประชุม 

  ๕.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ  

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  เทศบาลเมืองสัตหีบ ไดม้ีหลักประกันชีวิต 

  ๒. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบและท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน และมีความเอ้ืออาทรกัน 

  ๓.คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบมีระบบการจัดการที่ดีสามารถ
จัดระบบและบริหารเงินทุนของตนเองได้ 

 

1. โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน 

2.หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากรากฐานของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็น
ความรู้ที่ประชาชนในชุมชนและในสังคมสืบทอดกันมาในด้านต่างๆ น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและสภาพแวดล้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพ่ิม
รายได้ให้กับเยาวชนและประชาชนเป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้  และน าไปสู่เป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  

  ดังนั้น เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดท าโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีอาชีพ และมีรายได้จุนเจือครอบครัวต่อไป  
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3.วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ในการประกอบอาชีพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน   

๒.  เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชน 

๓.  เพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพในชุมชน 

4. เป้าหมาย 

  - เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

หมายเหตุ  ผู้สนใจสามารถร่วมฟังการสาธิตเชิงปฏิบัติการได้ 

5.สถานที่ด าเนินงาน 

 ๑.ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  

 ๒.ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ   

๓.อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพและจ าหน่ายสินค้า  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีการด าเนินงาน 

  ๑.เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 

  ๒.จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม   

   - หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ 

   - หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการท าขนม , อาหาร , เครื่องดื่ม 

๓.ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานที่ในการฝึกอาชีพ 

  ๔.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ   

๕.ด าเนินการตามโครงการ 

  ๖.ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562-2564  

๘. งบประมาณ 

  จ านวน ๒๕๐,๐๐๐บาท 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.เยาวชนและประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

๒.เยาวชนและประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

  ๓.เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ   
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน(กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองสัตหีบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีแนวทางใน
การพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

  เพ่ือให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล กองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน(กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองสัตหีบ)เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน
ทั่วไปและนักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสัตหีบ  ส่งเสริมกลไกการมี
ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนตลอดจนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน 

3.วัตถุประสงค์ 

   ๑.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีช่องทางจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น 

   ๒.เพ่ือกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

   ๓.เพ่ือส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

   ๔.เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมซึ่งด ารงไว้ซึ่งความเป็น
 เอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน 

   ๕.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

  ๖.เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเมืองสู่สัตหีบเมืองน่าอยู่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   เยาวชน ประชาชนครอบครัว กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักในอ าเภอสัตหีบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

บริเวณพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6. วิธีการด าเนินการ 

   ๑.ประชุมปรึกษาหารือวางรูปแบบแนวทางการด าเนินโครงการ 

   ๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

   ๓.ประชุมตัวแทนชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จัดกิจกรรมเพ่ือแจ้งรูปแบบกิจกรรม  การจ าหน่าย
สินค้า  การจองพ้ืนที ่ และวันเวลาในการจัดกิจกรรม 

 ๔.แต่งตั้งคณะท างานและประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 

   ๕.ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานของภาครัฐ  กลุ่มนักเรียน  ตัวแทนชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรมโดย
การจัดส่งรูปแบบกิจกรรมมาให้คณะกรรมการ 

   ๖.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

   ๗.ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

   ๘.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 (เดือนละครั้ง) 

8. งบประมาณ 

  100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๑  ประชาชนในชุมชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   ๒ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

   ๓ประชาชน  เยาวชน/ชุมชนท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ในการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและร่วมกัน
สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวสัตหีบ 
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  ๔  เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่ในการแสดงกิจกรรม 

   ๕ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและชุมชน 
 

1. โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 

2. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันได้เกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก อีกท้ังมีการทิ้งขยะไม่เป็น
ระเบียบ ท าให้เกิดขยะมูลฝอยอยู่ท่ัวไปตามสถานที่ท้องเที่ยว ริมถนน หรือจุดพักผ่อนต่างๆ และเพ่ือเป็นการก าจัด
ขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนถนน สถานที่สาธารณะ 
แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นการก าจัดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน 
ถนน และแหล่งท่องเที่ยว 

  2. เพื่อส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายต่างๆ และประชาชนในการร่วม 
รณรงค์รักษาความสะอาดบ้านเมือง 

  3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาล ทหาร อสม. ครู นักเรียน ชุมชน และประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 

  ล้าง ขัด กวาดถนน ร่วมกันท าความสะอาดหน้าบ้านตนเอง เก็บขยะชายทะเล และในทะเล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  1 วัน ปีงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ  100,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. ประชาชนมีจิตส านึกในการก าจัดขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

  2. คลองและถนนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

  3. เกิดแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและชุมชน 

 

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

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. กิจกรรม หน้าต่างเด็กดี 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 
18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของ
เด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนดังนั้นครูจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของแต่ละหน่วยของการ
เรียนรู้ ครูมีบทบาทส าคัญท้ังในขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินและขั้นในผลการประเมิน โดยขั้น
เตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ เน้น
กระบวนการคิด การเผชิญปัญหาสอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทาง
ศูนย์ฯ เห็นความส าคัญสิ่งเหล่านี้จึงเน้นและได้จัดกิจกรรมหน้าต่างเด็กดีขึ้นเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้
เด็กทุกคนมีจิตส านึกเป็นคนดีของสังคม   

  เด็กคือเยาวชนของชาติ ซึ่งในแต่ละคนจะมีพ้ืนฐานในครอบครัวแตกต่างกัน ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาให้เป็นผู้มีความขยัน คือตั้งใจ
สม่ าเสมอ อดทน รู้จักรคอย จนเกิดผลส าเร็จ เป็นผู้ประหยัด เห็นคุณค่าของทุกสิ่ง เก็บออม ถนอมใช้อย่างพอเพียง 
มีความซื่อสัตย์และกตัญญู ไม่พูดปด ไม่เอาของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง และตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ มีวินัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น มีความรับผิดชอบ สุภาพ มีมารยาท ปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 
รักษาความสะอาด มีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีความสามัคคี มีเหตุผล ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ มี
น้ าใจ คือมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ มีความขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์และกตัญญู มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ าใจ 

  2. เพื่อให้นักเรียนเคารพกฎข้อบังคับ ระเบียบวินัย ของโรงเรียนและมีมารยาทอันดีงามเหมาะสม
ตามวัย 

  3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เชิงปริมาณ  นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

  เชิงคุณภาพนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และกตัญญู มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี 
และมีน้ าใจ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. ประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม หน้าต่างเด็กดี 

  2. วางแผนการด าเนินงาน/จัดแบ่งครูผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ก าหนด 

  3. ด าเนินงานตามโครงการ 

  4. สรุปและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ มีความขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์และกตัญญู มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ าใจ 

  2. นักเรียน เคารพกฎข้อบังคับ ระเบียบวินัยของโรงเรียนและมีมารยาทอันดีงามเหมาะสมตามวัย 

  3. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต 

 

1. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

2. หลักการและเหตุผล 

  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานเป็นวิถี
ของชาวพุทธที่ต้องการให้บุตรหลานในวัยเยาว์ได้มีโอกาสถือศีล ปฏิบัติธรรม ได้ศึกษาหลักธรรม ค าสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และช่วยจรรโลงพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นประเพณีและวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สืบไป เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพ่ืออบรมเด็กและเยาวชนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมและสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือเป็นการ
ห่างไกลอบายมุขโดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรง ท าลายสังคมให้เสื่อมลง และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็น
พุทธมามะกะองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่ประกอบด้วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สืบไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน หลีกเลี่ยงจากอบายมุข 

  2. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา และสามารถน ามาประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นคนดีของสังคม อันจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่น 

  3. เพื่อให้เยาวชนได้พ่ึงตนเอง มีวินัยต่อตนเองและสังคม 

  4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เชิงปริมาณ เยาวชนภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ และพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 89 คน 

  เชิงคุณภาพ เพ่ือให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและสามารถ
น ามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีของสังคมที่ยั่งยืนสืบไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

  วัดสัตหีบ (วัดหลวงปู่อ๋ี) 

6. วิธีด าเนินการ 

  1.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  3. ด าเนินตามโครงการ   

  4. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตั้งแต่เดือน มีนาคม –เมษายน ของปีงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ใช้งบประมาณ  200,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองศึกษา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน หลีกเลี่ยงจากอบายมุข 

  2. เยาวชนรู้จักพัฒนาความคิดที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมมากขึ้น 

  3. เยาวชนพึ่งตนเองได้ มีวินัยต่อตนเองและสังคม 

  4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
1.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
2.หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 
18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของ
เด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนดังนั้นครูจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของแต่ละหน่วยของการ
เรียนรู้ ครูมีบทบาทส าคัญท้ังในขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินและขั้นในผลการประเมิน โดยขั้น
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เตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ เน้น
กระบวนการคิด การเผชิญปัญหาสอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทาง
ศูนย์ฯ เห็นความส าคัญสิ่งเหล่านี้จึงเน้นและได้จัดกิจกรรมหน้าต่างเด็กดีขึ้นเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้
เด็กทุกคนมีจิตส านึกเป็นคนดีของสังคม 

  เด็กปฐมวัย แต่ละคนแตกต่างกันทางพันธุกรรมและการอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย มุ่งเน้นพัฒนาโดยปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคน
ดี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เน้นเด็กได้ลงมือปฏิบัติ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ พัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนรู้จักปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  2. เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 

  3. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เชิงปริมาณ 

   - นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

  เชิงคุณภาพ 

   - นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยเห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยใน
ตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1. ประชุมครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  

  2. วางแผนการด าเนินงาน/จัดแบ่งครูผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ก าหนด 
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  3. ด าเนินงานตามโครงการ 

  4. สรุปและประเมินผล 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ  2562 – 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ มีความขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์และกตัญญู มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ าใจ 

  2. นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 

  3. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

 

1.กิจกรรม โตไปไม่โกง 

2.หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) โดยมุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย และเตรียมความพร้อม
ให้แก่เด็กท่ีเข้ารับการศึกษา ในด้านต่างๆ ตามนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการ ตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริตที่ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ชาติฯ โดย
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักสูตร โตไปไม่โกง ปรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงด าเนินการน าหลักสูตร โตไปไม่โกง 
ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้เหมาะตามช่วง
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อายุ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 2.การมีจิตสาธารณะ 3.ความ
เป็นธรรมทางสังคม 4.กระท าอย่างรับผิดชอบ 5.เป็นอยู่อย่างพอเพียงเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาฯ จึงได้จัดท าโครงการ
กิจกรรมนี้ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อส่งเสรมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  3. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ หลักสูตร โตไปไม่โกง 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เชิงปริมาณ 

   - นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

  เชิงคุณภาพ 

   - นักเรียนในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 2.การมีจิตสาธารณะ 3.ความเป็นธรรมทางสังคม 4.
กระท าอย่างรับผิดชอบ 5.เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

5.พ้ืนที่ด าเนินการ   

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1. ประชุมครู และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม โตไปไม่โกง  

  2. วางแผนการด าเนินงาน/จัดแบ่งครูผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ก าหนด 

  3. ด าเนินงานตามโครง 

  4. สรุปและประเมินผล 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.ผู้รับผิดชอบ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  2. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 2.การมีจิต
สาธารณะ 3.ความเป็นธรรมทางสังคม 4.กระท าอย่างรับผิดชอบ 5.เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

 

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

  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตคอร์รัปชั่น อาชญากรรมที่ประชาคมโลกต้องร่วมกันป้องกันและปราบปรามเพราะส่งผล
กระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก 
ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งได้มีความพยายามทั้งในระดับ
รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ในการจัดท ามาตรการ เครื่องมือ และความร่วมมือต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือ
ด าเนินการกับปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังมากข้ึน ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศเพราะนัก
ลงทุนต่างคิดว่า เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายโดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับผลตามที่ต้องการ ท าให้เพ่ิมความเสี่ยง
ต่อการลงทุนและลดแรงจูงใจในการลงทุน และท าให้บรรยากาศในการลงทุนไม่แน่นอน การทุจริตคอร์รัปชั่นได้
ท าลายระบบและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้โครงการของรัฐต่างๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ ประเทศชาติไม่
เจริญก้าวหน้าเหมือนกับนานาอารยประเทศ ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ก็จะใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการจากรัฐ ก็เดือดร้อน สิทธิต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการจากรัฐก็ไม่ได้รับหรือได้รับเพียงน้อยนิด 
ท าให้สังคมเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีฐานะยากจน ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว การทุจริตคอร์รัปชั่นยังเป็นบ่อนท าลายสิทธิทางการเมืองของประชาชน 
ท าลายความไว้ใจของสาธารณชนต่อนักการเมือง สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมือง ท าลายความ
เชื่อมั่นของนานาประเทศท่ีมีต่อรัฐบาล ก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ก่อให้เกิดการรัฐประหารและ
อาจน าไปสู่สงครามกลางเมืองได้ ส าหรับประเทศไทย พบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด ตั้งแต่การเมืองใน
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ต ารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่ง
เข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ จากการศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต ได้แบ่งกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
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การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน การทุจริตโดยการท าลาย
ระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ และการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เทศบาลเมืองสัตหีบได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริต แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไปและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อจะได้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไป อันจะน ามาซึ่งความเจริญใน
ระดับท้องถิ่น ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้รับรู้ถึงลักษณะของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ 

  2.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  3.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้ร่วมมือกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 

  4.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตโดยเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ต่าง  

  5.เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้มีบุคคลภาค
ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบและร่วมพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกันกับหน่วยงานของรัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 25 คน 

  พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง  จ านวน 30 คน 

  ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล  จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 

  1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

  2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 

  3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
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  4.สรุปและประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ   50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล ได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  2.ประชาชนและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่างๆ 

  3. ท าให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  4. ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล ได้ตระหนักถึงผลเสียโดยรวมของการทุจริต ต่อท้องถิ่น
และต่อประเทศ 

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

  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ บริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน  

2. หลักการและเหตุผล 

  ค าว่า ขยะ หากจะกล่าวถึงค าๆ นี้ สว่นใหญ่ทุกคนคงนึกถึงของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่เป็นปัญหาที่ควร
น าไปก าจัดทิ้ง แต่ถึงจะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรก าจัดทิ้งก็ใช่ว่าทุกคนที่สร้างขยะจะมีส่วนร่วมในการจัดการกับขยะที่แต่
ละคนได้ก่อขั้น เพราะคนส่วนใหญ่ต่างมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่
ในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และน าไปก าจัด แต่ในความเป็นจริง การจัดการยะควรจะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เป็นผู้ก่อ
ขยะที่ตนเองเป็นคนสร้างก็ควรอาศัยความร่วมมือของทุกคนในชุนชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือพัฒนาองค์กรเยาวชน ให้มีจิตส านึกในการก าจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

  2. เพ่ือเป็นการช่วยลดขยะมูลฝอยและเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะที่
ถูกต้องและเหมาะสม 
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  3. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นกลุ่มเยาวชนตัวอย่างที่ดีของชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  นักเรียนและครู  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  โรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  

6.วิธีด าเนินการ 

  1. ขออนุมัติโครงการฯ 

  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  3. ติดต่อวิทยากร 

  4. จัดเตรียมคู่มือเอกสารการอบรม และอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 

  5. อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 

  6. ติดตามและประเมินผล 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ  50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1.เยาวชนมีจิตส านึกในการก าจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียน 

  2. เยาวชนความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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1. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในช่วงที่ผ่านมา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ถูกใช้ไปโดยขาดการอนุรักษ์และขาดการดูแล
รักษาอย่างเหมาะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนและเกิดความเสื่อมโทรม ทั้งป่าชายเลน การประมงและ
ทรัพยากรชายฝั่ง ทรัพยากรทั้งหมดถูกน ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยไม่มีการฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่หมดไปอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการขาดแคลน อีกท้ังการน าทรัพยากรมาใช้โดยไม่ค านึงถึง
สภาพแวดล้อมได้ก่อให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นไปอย่างไร้ระเบียบและขาดทิศทางที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชน มีความรัก ความหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ชายฝั่งทะเล 

  2. เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเล 

  3. เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 

  4. เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  นักเรียนและครูในโรงเรียนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสัตหีบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. ขออนุมัติโครงการฯ 

  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 

  4. ด าเนินการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 

  5. สรุปและประเมินโครงการฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 
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8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ  80,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. เยาวชนมีจิตส านึก รัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล 

  2. มีกลุ่มเยาวชนที่มีความเข้าใจในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยปกป้องและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

  3. เกิดแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและชุมชน 

 

1.กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 
2.หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 
18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของ
เด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนดังนั้นครูจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของแต่ละหน่วยของการ
เรียนรู้ ครูมีบทบาทส าคัญท้ังในขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินและขั้นในผลการประเมิน โดยขั้น
เตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ เน้น
กระบวนการคิด การเผชิญปัญหาสอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทาง
ศูนย์ฯ เห็นความส าคัญสิ่งเหล่านี้จึงเน้นการปลูกฝังด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศทั้งในและนอกอาคารให้น่าอยู่ 
3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยกับตนเอง 
  2.เพ่ือปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศท้ังในและนอกสถานที่ให้น่าอยู่ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เชิงปริมาณ 

   - นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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  เชิงคุณภาพ 

   - นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ มีจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด สิ่งแวดล้อม และมีระเบียบวินัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 

  2. ก าหนดเวลาปฏิบัติจัดกิจกรรมของแต่ละระดับชั้น 

  3. ด าเนินงานตามโครง 

  4. สรุปและประเมินผล 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1. เด็กมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในตนเอง 

  2. เด็กมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  3. เด็กสามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  4. อาคาร สถานที่ ห้องเรียน มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

****************************** 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.หลักการและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ช. จึงด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้เกิด
การบริหารงานที่โปร่งใส สุจริต และลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มี
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วย
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ความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความเชื่อถือ ศรัทธาและความ
ไว้วางใจในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในกาต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

  2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

  3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีการด าเนินการ 

  1.ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

  2.ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

  3.จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  4.ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  5.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  6.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  7.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  8.รายงานผลการด าเนินงาน 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 
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8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1. ผลผลิต 

   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
  ครั้ง 

   - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองสัตหีบ 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

  2. ผลลัพธ์ 

   -การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรได ้

   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 

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

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  2.2.1 สร้างความโปร่งใสใสการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

2.หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ภายในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552และมี
อ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 โดยมีอ านาจในการบริหารจัดการครอบคลุมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ให้บริการประชาชน มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมี
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มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยมีเป้าหมายคือบริหารภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน บริหารงาน
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ อ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานของการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีจึงจ าเป็นต้องมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติ ให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก สามารถด าเนินการให้
บังเกิดผลส าเร็จได้โดยเร็ว 

  2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น เนื่องจากจะท าให้บริการของเทศบาลมีขั้นตอนสั้นและใช้
เวลาด าเนินการที่น้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  3.เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

  4.เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 
ฉบับ ประกอบด้วย 

   -ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรี 

   -ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน 
  ราชการ 

   -ค าสั่งปลัดเทศบาลมอบหมายงานให้รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
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5.พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการตัดสินใจ การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

  2.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

  3.จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

  4.ให้ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ อยู่ในระดับดี 

  2.ประชาชนได้รับความสะดวก 

  3.ลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่
ราชการ 

 

1.กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2.หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณ มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและการเพ่ิมค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลและการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าของเทศบาล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยค านึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมาความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล 
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ตามประกาศคณะกรรมการพนักเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีเทศบาลมีสถานศึกษาให้สังกัดให้
แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล เป็นเลขานุการ การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล 

3.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และการเพ่ิมค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าของเทศบาล เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส่ เป็นธรรม และเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลก าหนด 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าของเทศบาล 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.ขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 

  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการประเมินผล 

   1.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.เสนอนายกเทศมนตรี ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ 

   3.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

  ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค ารับรองรายบุคคล 

   1.นายกเทศมนตรี และผู้บริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ
เทศบาลให้แก่ปลัด/รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของเทศบาล ในรอบ
การประเมิน 

   2.ผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายของเทศบาลและถ่ายทอดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานสู่ระดับส านัก/กอง/หน่วยงาน/พนักงานเทศบาลแต่ละคน โดยพิจารณาถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
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   3.ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยก าหนดเป้าหมาย
ระดับความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมที่คาดหวัง 

   4.จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

  ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน 

   ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน 

  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   1.ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดและพฤติกรรมที่แสดงออกจาการปฏิบัติงาน 

   2.ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ 
ผลการประเมิน หากผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่าง
น้อย 1 คน ลงลายมือชื่อเป็นพยาน 

   3.ผู้ประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)แล้วจัดท า
บัญชีรายชื่อเรียงล าดับตามผลการประเมินของส านัก/กอง 

   4.เทศบาลรวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินของทุกส านัก/กอง เสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินฯ 

  ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการประเมิน 

   1.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็น
ประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ 

   2.คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมให้ค าปรึกษาและพิจารณากลั่นกรอง ผล
การประเมินในภาพรวม และรายบุคคลว่าการประเมินผลมีมาตรฐานความเป็นธรรมหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อ
นายกเทศมนตรี 

   3.นายกเทศมนตรี พิจารณาผลการประเมิน 

   4.ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” ในทีเ่ปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการ 
ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป 

   5.จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความส าเร็จของงานและสมรรถนะ ส าหรับ
แบบประเมินผลให้เก็บส าเนาไว้ที่ส านัก/กอง อย่างน้อย 2 รอบการประเมิน และให้จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ 

 2.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 
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  ขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  1.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน 
เป็นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาล มีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วยและให้
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ 

  2.คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประชุมให้ค าปรึกษาและพิจารณา
ความเห็นตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งการลา หรือการมา
ท างานสายที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

  ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 

  ปีงบประมาณ 2562-2564 

8.งบประมารด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานปลัดเทศบาล 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 

1.กิจกรรม การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 

2.หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ มีการด าเนินการบริหารจัดการ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552และมีอ านาจตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 โดยมีอ านาจในการบริหารจัดการครอบคลุมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต 
ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน
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ส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในการท างานเพ่ือคุณภาพในการให้บริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น เทศบาลเมืองสัตหีบ
จ าเป็นจะต้องมีการประชุม วางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เหมาะสมกับการท างานของเทศบาล
เมืองสัตหีบในแต่ละด้าน โดยเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีการรับรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนิน
งาอย่างต่อเนื่อง การจัดการประชุมบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การท างานมีประสิทธิผล 
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมข้ึน 

3.วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้การวางแผนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.เพ่ือจัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน 

  3.เพ่ือติดตามผลการท างานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

4.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

  เชิงปริมาณ 

  หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้างาน ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

  เชิงคุณภาพ 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้รับข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆ จากผู้บริหาร เพ่ือมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตลอดปีงบประมาณ 2562-2564 

6.สถานที่ด าเนินการ 

  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ 

7.วิธีการเนินการ 

  1.ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  2.จัดท าฉบับร่าง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 

  3.เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

  4.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานกิจกรรม 

  5.ด าเนินงานตามแผน 

  6.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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8.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาเมืองสัตหีบ 

9.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช่งบประมาณ 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.เทศบาลเมืองสัตหีบมีการวางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.บุคลากรมีความเหมาะสมกับงาน 

  3.ผลการท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

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

  2.2.2 สร้างความโปร่งในในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตาม 
ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ เทศบาลเมืองสัตหีบ 

3.วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

 2.เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายให้ราชการ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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5.พื้นที่ด าเนินการ 

  กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  2. ลบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแกทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

  3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

1. กิจกรรม”การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหารพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้ มี
การบริหารราช าการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์ สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

  2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
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  3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

  4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

  6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  1. หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

  2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 

  1.จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  2.จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการ และร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 

  3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  4.สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

  6.รายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

  7.เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

  2.ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

  3.ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

1. กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เนื่องจากเทศบาลเมืองสัตหีบ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ ระยะยาวที่จะได้รับประกัน 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้า ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 

3.วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  2.เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็ปไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

   -ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

   -ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

   -ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   -ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

   -ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  2.น าส่งประกาศไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสัต
หีบ ได้แก่ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1. ผลผลิต 

   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
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  2.ผลลัพธ์ 

   -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

   -การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกข้ันตอน 

   -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

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

 

  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

๑.กิจกรรม การบริหารจัดการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นเมืองริมฝั่งทะเลอ่าวไทยในพ้ืนที่ ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี มีพ้ืนที่ในการดูแลทั้งหมด ๖.๒๒ ตารางกิโลเมตร การเดินทางมีความสะดวกสบาย ถนน ไฟฟ้า เข้าถึงในทุกๆ 
ทาง และปัญหาที่จะพบได้บ่อยครั้งในการแก้ไขความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานไฟฟ้า หลอดไฟเสีย โคมไฟ
แตก ทางด้านงานโยธา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝาบ่อพักเสื่อมสภาพ น้ าท่วมถนน เป็นต้น 

  ดังนั้น เทศบาลเมืองสัตหีบจึงอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยการบริหารจัดการแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยการรับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานกองช่าง ให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยกระบวนการ
และวิธีด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๒.เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

  ๓.เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการได้ทราบถึงกระบวนการจัดการ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ๑.ได้ปฏิบัติงานด าเนินการตามค าร้องเรียนจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

  ๒.มีการด าเนินการจากช่างที่ช านาญงานและผู้ควบคุมงานที่ตรวจสอบความเรียบร้อย 
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  ๓.ท าให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการด าเนินงานและการกรอกค าร้องที่ท าให้การด าเนินงาน
สะดวก รวดเร็ว 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  กองช่าง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีการด าเนินการ 

  ๑.รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบเบื้องต้น  แบ่งงานออกเป็น 

   -งานไฟฟ้า 

   -งานถนน, ท่อระบายน้ า, บ่อพัก 

   -งานตัดต้นไม้ และงานอ่ืนๆ 

  ๒.ช่างเขตตรวจสอบสถานที่/ 

  ๓.ผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งการ 

๔.ด าเนินการแก้ไข 

๕.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๔๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองช่าง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างใช้งานได้ดี 

  ๒.มีถนนสาธารณะที่มีสภาพการใช้งานได้ดี 

  ๓.มีท่อระบายน้ าที่สามารถระบายน้ าได้ดีในช่วงฤดูฝน 

  ๔.มีบ่อพักท่ีได้มาตรฐานทนต่อสภาพการใช้งาน 

  ๕.การรับเรื่องด าเนินงานจะไม่เกิน ๑๕ วัน 
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๑.กิจกรรม การบริหารจัดการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นเมืองริมฝั่งทะเลอ่าวไทย  มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหลายแห่ง และมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จึงมาการขยายตัวด้านสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เพ่ือรองรับความต้องการ
ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัย การค้าขาย การประกอบธุรกิจ เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นการเจริญเติบโตของ
ชุมชนที่นับวันขยายวงกว้างมากข้ึน 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารข้ึนเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
ท่านก่อนการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารต่าง ๆ 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือเป็นการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  ๒.เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

  ๓.เพ่ือจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ๑.ได้มีการขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  ๒.มีการด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสถานที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  ๓.ท าให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  กองช่าง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีการด าเนินการ 

  ๑.รับเรื่องตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

  ๒.ช่างเขตตรวจสอบใบรับรองวิศวกรสถาปนิก พ.ร.บ.การก่อสร้างและแบบแปลนเพ่ิมเติม 

  ๓.น าเสนอนายกเทศมนตรี อนุมัติ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองช่าง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.มีการเจริญเติบโตของชุมชน 

  ๒.ไม่มีการรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนในอนาคต 

  ๓.การรับเรื่องด าเนินงานจะไม่เกิน ๔๕ วัน 

 

๑.โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและหน้าที่
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชน ได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนได้รบัการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใส ในการให้บริการสาธารณะ การให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ 

  ๒.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากร ผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

  ๓.เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

  ๔.เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน ๑ ครั้ง ต่อ
ปี 

๕.พ้ืนที่ด าเนินการ 

  พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงและด าเนินการจัดจ้างสถานบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

  ๒.ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบตามรูปแบบที่ก าหนด 

  ๓.สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 

  ๔.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ สถาบันผู้ท าการประเมิน 

  ๕.ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

  ๖.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ใช้งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ผลผลิต 

  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน 
๑ ฉบับ 

  ๒.ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒.หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟัง และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า สามารถลดขั้นต้อนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง 
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

  ๒.เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๓.เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

  ๔.เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ๑.เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้สั้นลง 

  ๒.ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลพลูหลวง 

  ๓.ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 

  ๔.พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๕.ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
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๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศยบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  ๒.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  ๓.ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และปราศจากกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อม
ทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

  ๔.มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

  ๕.รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรี และผู้บริหาร
ทราบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ทุกกอง/ส านัก เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

  ๒.การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

  ๔.ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองสัตหีบเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากขึ้น 
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๑.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนต้องร่วมกันปรับปรุง และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความ
สะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้กับประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

  ๒.เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ 

  ๓.เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

  ๔.เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๒.จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  ๓.จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

  ๔.ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  ๕.ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

  ๖.ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

  ๗.จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  ๘.จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

  ๙.จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

  ๑๐.จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  ๑๑.การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

  ๑๒.มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

  ๑๓.มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่อง
ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

  ๒.สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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  ๓.มีทศันคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 

  ๔.การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

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

 

  ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้นก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก 
มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้น เป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพ่ือให้
การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ี
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔.เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

  ๒.ด าเนินการออกค าสั่งฯ 

  ๓.ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่วนราชการทุกส่วน 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  การบริหาร การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/ บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

๒.หลักการและเหตุ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ฝ่ายบริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
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ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ และไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๒.เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

  ๓.เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

  ๔.เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔.เป้าหมาย 

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ และหัวหน้าส่วนราชการจ านวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบมอบหมายปลัดเทศบาล
เมืองสัตหีบ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบและหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ และ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

  ๒.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ และผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

  ๓.จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

  ๔.ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 



                                                                                                                 เทศบาลเมืองสัตหีบ หน้า 87 
 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ 

  ๒.ผลลัพธ์ 

  -ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  -ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

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

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

1.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.หลักการและเหตุผล 

  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนเทศบาลเมืองสัตหีบผู้ที่ท า
คุณประโยชน์ หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองสัตหีบ อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคลหน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม ของ เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับ เทศบาลเมืองสัตหีบ ที่ควรได้รับ
การยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน
องค์กรในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ มี ค่านิยม เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลเมือง
สัตหีบ  

  3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต เทศบาลเมือง -
สัตหีบ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต เทศบาลเมืองสัตหีบ  
  - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมน ากิจกรรมของ เทศบาลเมืองสัตหีบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การ พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น      
  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 

  6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรม ของ เทศบาลเมืองสัตหีบ          
  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรใน เขต เทศบาลเมืองสัตหีบ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและจริยธรรม 
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1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ       

2. หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็กเยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปน็ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชน 
ผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสาน
ประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

  2.เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 

  3.เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้าน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4.เป้าหมาย 

  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ 

5.สถานที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

  2.ประสาน ก านัน และสมาชิกเทศบาลเมืองสัตหีบ เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

  3.จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

   -ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  4.ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

  5.สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน 

 

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

  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1.มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.หลักการและเหตุผล 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริตดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลเมืองสัต
หีบจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายใน
องค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
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3.วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  2.เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

  3.เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  2.รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

  3.ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครง 

  ทุกส านัก/กอง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

2.หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดท า
ความตกลงเปน็ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลง
และติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
กับปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบและหัวหน้าส่วนราชการ และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

3.วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  2.เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  3.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี 

  4.เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดและรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบกับ
ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ และปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

  1.การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

  2.การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
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  3.การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

  4.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  5.การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  6.การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  1.ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

  2.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 

   -ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป็น
ต้น 

   -ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

  3.รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

  4.วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

  5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

6.การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในปรับปรุง 1 
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 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

2.หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
ส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้
ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จงัหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลเมืองสัตหีบยังให้ความส าคัญ
กับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้
ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อ
ทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักทวงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการ
ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
เทศบาลเมืองสัตหีบ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มี
การมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและ
แผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน 
ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 
ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3.วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 
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6.วิธีด าเนินการ 

  -ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  -ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.เทศบาลเมืองสัตหีบมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.เทศบาลเมืองสัตหีบมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

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

  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1.มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยเทศบาลเมืองสัตหีบ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลเมืองสัตหีบขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3.วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

  2.เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

6.วิธีด าเนินการ 

  1.ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

  2.จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

  3.เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองสัต
หีบให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลผลิต 

  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
เมืองสัตหีบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๑.มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสัตหีบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการไดรับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้จัดให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้บริการ ณ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบโดยมีศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

  ๒.เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสัต
หีบ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน ๑ แห่ง 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

  ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

  ๓.มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
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ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

  ๔.มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

  ๕.มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๖.มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

  ๗.มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 

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

  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

๑.มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้จัดท ามาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
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๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสรที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

  ๒.เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

  ๓.เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 
ประเภทขึ้นไป 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ในและนอกเขต เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

   -แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   -งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

-แผนการด าเนินงาน 

-แผนอัตราก าลัง 

-แผนการจัดหาพัสดุ 

-ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

-ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

-งบแสดงฐานะทางการเงิน 

-รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

-รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

-รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

-ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
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๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

๑.กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

๒.หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน 
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เมืองสัตหีบ 
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๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

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

 

  ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

๑.มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม  
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมือง
สัตหีบได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

  ๒.เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

  ๓.เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
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๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

๕.วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

   -บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

   -บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 

   -ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถประชาสัมพันธ์ 

   -ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสัตหีบ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 

   -จัดส่งเอกสารเผยแพร่งานประจ าปี 

   -จัดส่งเอกสารเผยแพร่งานประจ าไตรมาส 

   -หนังสือพิมพ์ 

   -ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัต
หีบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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๑.โครงการจัดท าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  

๒.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยในปัจจุบันสื่อการประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญต่อภาครัฐในยุคสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจที่เก่ียวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนตลอดจน
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของเทศบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบให้
ประชาชนและหน่วยงานราชการได้รับทราบ 

  ๒.เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ๑.ไตรมาส ๑ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ตุลาคม-ธันวาคม จัดพิมพ์ ๑ ครั้ง 
จ านวน ๑,๐๐๐ ฉบับ 

  ๒.ไตรมาส ๒ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มกราคม-มีนาคม จัดพิมพ์จ านวน ๑ 
ครั้ง จ านวน ๑,๐๐๐ ฉบับ 

  ๓.ไตรมาส ๑ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เมษายน-มิถุนายนจัดพิมพ์จ านวน ๑ 
ครั้ง จ านวน ๑,๐๐๐ ฉบับ 

  ๔.ไตรมาส ๑ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กรกฎาคม-กันยายน จัดพิมพ์จ านวน ๑ 
ครั้ง จ านวน ๑,๐๐๐ ฉบับ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา รูปแบบ ลักษณะ โครงร่างของวารสารฯ 

  ๓.ด าเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
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๘.งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เทศบาลจะได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้ประชาชนทราบ 

  ๒.เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นท่ี 

  ๓.ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสติดตามและตรวจสอบ ผลการด าเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

 

๑.โครงการจัดท ารายงานกิจการเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน 
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบผลงานของคณะผู้บริหาร ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายวิสัยทัศน์ เพ่ือบริหารกิจการของเทศบาลให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลที่กฎหมายก าหนด 

  เพ่ือให้การด าเนินการที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา เทศบาล
เมืองสัตหีบจึงได้จัดท ารายงานกิจการเทศบาลเมืองสัตหีบ  ส าหรับแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้หน่วยงานราชการ
ต่างๆ และประชาชนได้รับทราบ 

  ๒.เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบ กับหน่วยงานราชการต่างๆ 
และประชาชนในพ้ืนที่ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีรายงานกิจการเทศบาลเมืองสัตหีบ  จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้ทราบผลการด าเนินงาน ปีที่ผ่านมา 
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๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๒.เก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการ 

  ๓.การจัดท าร่างรายงานกิจการเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  เดือนมกราคม – เมษายน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เทศบาลจะได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้ประชาชนทราบ 

  ๒.เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นท่ี 

  ๓.ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสติดตามและตรวจสอบ ผลการด าเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

   

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

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

  ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

1. ชื่อโครงการ จัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อย และเลือกตั้งคณะกรรมการข้ึนมาจ านวน ๑๕ 
ชุมชน เพ่ือเป็นตัวแทนให้การประสานงานการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ระหว่างเทศบาล ชุมชน และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับ ชุมชน และ
ท้องถิ่น เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูล ปัญหาความต้องการของชุมชนและ
ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน 

  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง 

  ๓.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

  ๔.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๕.เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

  ๖.เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 

  ๗.เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

  ๘.เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

  ๙.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดให้มีเวทีประชาคมเคลื่อนที่  ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน ๑๕ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ทั้ง ๑๕ ชุมชน 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๒.ประสานคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๓.จัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน และสรุปรายงานการประชุมของแต่ละชุมชน จ านวน ๑๕ ชุมชน ในเขตเทศบาล 

  ๔.จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือสรุปข้อมูลปัญหาความต้องการของชุมชนและรวบรวมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
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  ๕.ติดตามการแก้ไขปัญหา ตามวาระที่เสนอในที่ประชุม 

  ๖.ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 

  เดือน มกราคม ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  ๒.ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

  ๓.ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๔.ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 

  ๕.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

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

 ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. การด าเนินงานศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลเมืองสัตหีบจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับร้องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
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๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  ๒.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๓.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบกับประชาชนในพื้นท่ี 

๔.เป้าหมาย 

  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

๕.วิธีด าเนินการ 

  ๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  ๓.น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 

  ๔.แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ให้บริการในวันและเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 

  ๑.ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๒.ทางโทรศัพท์หมายเลข และทางโทรสารหมายเลข 

  ๓.ทางเว็บไซต์ 

  ๔.ทางไปรษณีย์ 

  ๕.ทางเฟสบุ๊ค 

๗.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

 



                                                                                                                 เทศบาลเมืองสัตหีบ หน้า 109 
 

๘.ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.มีสถิติจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๒.สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  ๓.แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

๑.มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการร้องเรียน 
๒.หลักการและเหตุผล 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในการ
ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งใน
ด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและ
ได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

  ๒.เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

  -กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้ากอง, โต๊ะประชาสัมพันธ์ ,หน้าส านักงานเทศบาล
เมืองสัตหีบ 

  -ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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  -ผ่าน Facebook เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

๑.โครงการเทศบาลเคลื่อนที 

๒.หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้เทศบาลเมืองสัตหีบด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ 
อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิด
ค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือจัดบริการสาธารณะของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลให้กับประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง 

  ๒.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่ง
อาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

  ๓.เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้ออกไปพบปะประชาชน เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยตรง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

  ๔.เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนในชุมชน และเทศบาลเมืองสัตหีบ 
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๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบทั้งหมด ร่วมกับการจัดเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

  ๓.ประสานสถานที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  ๔.ด าเนินการตามโครงการ 

  ๕.สรุป รายงาน และประเมินผลโครงการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบอย่างทั่วถึง 

  ๒.ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาลและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

  ๓.เกิดการมีส่วนร่วม และการประสานงานระหว่างชุมชนและเทศบาล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
เทศบาล 
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๓.๒.๓  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่องระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑.มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒.หลักการและเหตุผล 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้นเมื่อมีกรณีการ
แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติ 

  ๒.เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 

  ๓.เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

๔.เป้าหมาย 

  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
สัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

  ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

  ๓.รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๔.ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา
สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 

  ๕.แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
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๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ให้บริการในวัน  เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒)โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕)เฟสบุ๊ค 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.มีสถิติจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๒.สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  ๓.ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

๑.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้รับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

  ๒.เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 

  ๓.เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
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๔.เป้าหมายการด าเนินการ 

  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ทุกราย 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีการด าเนินการ 

  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๙.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  - การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

   

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

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

๑.มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยกองวิชาการและ
แผนงาน จังแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบขึ้น 
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๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลเมืองสัตหีบ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ
ก าหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใส และสุจริต 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พ้ืนที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบแทนกรรมการฯ ที่ครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้ค่าใช้จ่าย 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์

  เทศบาลเมืองสัตหีบ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ ความต้องการของประชาคมและชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน 

๒.หลักเกณฑ์และเหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อย และมีตัวแทนชุนชนในรูปแบบคณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ซึ่งได้มีระเบียบของเทศบาลว่าด้วยการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น 
การส ารวจข้อมูล จปฐ. การส ารวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเพื่อให้การสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพในชุมชน และ
ร่วมจัดท าแผนชุมชน 

  เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชน ได้พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้รวมถึงการเสนอปัญหาความ
ต้องการ และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคระกรรมการชุมชน ขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  ๒.เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน 

  ๓.เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินการ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาชุมชน 

  ๔.เพ่ือเป็นการพัฒนาเครือข่ายผู้น าชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 

  ๕.เพ่ือขับเคลื่อนแผนชุมชน และการจัดท าแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  ๑.ที่ท าการชุมชน ทั้ง ๑๕ ชุมชน 

  ๒.ห้องประชุมสภาเทศบาล 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๒.ประสานงานกับคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปรายงานการประชุม 

  ๔.ติดตามการแก้ไขปัญหา ตามวาระที่เสนอในที่ประชุม 

  ๕.ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
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๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  สามเดือน/ครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  ๒.คณะกรรมการชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการน าเสนอปัญหาความต้องการ 
และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  ๓.เป็นการพัฒนา และประเมินผลการด าเนินการต่างๆ ของเทศบาล 

  ๔.เป็นการพัฒนาเครือข่ายผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล ให้มีความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

 

๑.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

๒.หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็น
การท างานเพ่ือการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการ
เรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหา
ในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
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๔.เป้าหมาย 

  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  ๑๕ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

  ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในชุมชน 

๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 

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

  ๓.๓.๒ ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑.มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน(ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตใจเทศบาลเมืองสัตหีบ 
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๓.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชน
และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

๔.เป้าหมาย   

  ตัวแทนประชาคมชุมชน ทั้ง ๑๕ ชุมชน 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีการด าเนินการ 

  ๑.ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบอย่างแข็งขันส าหรับการท างาน
ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองสัตหีบในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบ
ฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

  ๒.มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๒.ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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๑.กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตร ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้จัดท ากิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลขึ้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
จะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

  ๒.เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองสัตหีบและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๓.เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

  ๒.จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

  ๓.จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

  ๔.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ ๐๘๙๒.๔/ ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 

  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  จ านวน  ๒  คน 
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  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  ๒  คน 

  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒  คน 

  (๔) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  (๕) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

  -ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ ดีขึ้น 

 

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

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก าหนด 

  ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

๑.โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒.หลักการและเหตุผล 

  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองสัต
หีบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสารมา
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รถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ๒.เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๓.เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

  ๔.เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

  ๕.เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต  

  พนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  ส่วนราชการทุกส่วน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีการด าเนินการ 

  ๑.จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใจ 

  ๒.ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

  ๓.ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประหยัด 

  ๔.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ 
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
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  ๕.รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 

  ๒.ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 

  ๓.การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

  ๔.ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

 

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

  ๔.๑.๒  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใจ 

๑.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
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ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลเมืองสัตหีบพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมี
แนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสัตหีบขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

  ๒.เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

  ๓.เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๒.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 

  ๓.รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
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๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒.การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

  ๓.มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 

  ๔.การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
วางไว้ 

  ๕.เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 

  ๖.มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 

  ๗.กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 

  ๘.ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

  ๙.มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 

  ๑๐.ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

   

๑.มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาลเมืองสัตหีบในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบ
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ควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

  ๒.เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 

  ๓.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองสัตหีบ (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยวในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

  ๒.หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.
๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

  ๓.หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลเมืองสัตหีบ 

  ๔.คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองสัตหีบประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

  ๕.รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

  ๒.มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ๓.มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 

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

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได ้

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

๑.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒.หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเมืองสัตหีบเห็นประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๖๑ เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไก
การร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริงส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึนเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคัญ 
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๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
เมืองสัตหีบ 

  ๒.เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลเมืองสัตหีบให้เกิดการพัฒนา
ได้อย่างคุ้มค้า 

๔.เป้าหมาย 

  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

  ๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลเมืองสัตหีบให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

  ๓.จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสัตหีบ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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 ๔.๓ ส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

  ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตคอร์รัปชั่น อาชญากรรมที่ประชาคมโลกต้องร่วมกันป้องกันและปราบปรามเพราะส่งผล
กระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก 
ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งได้มีความพยายามทั้งในระดับ
รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ในการจัดท ามาตรการ เครื่องมือ และความร่วมมือต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือ
ด าเนินการกับปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังมากข้ึน ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศเพราะนัก
ลงทุนต่างคิดว่า เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายโดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับผลตามที่ต้องการ ท าให้เพ่ิมความเสี่ยง
ต่อการลงทุนและลดแรงจูงใจในการลงทุน และท าให้บรรยากาศในการลงทุนไม่แน่นอน การทุจริตคอร์รัปชั่นได้
ท าลายระบบและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้โครงการของรัฐต่างๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ ประเทศชาติไม่
เจริญก้าวหน้าเหมือนกับนานาอารยประเทศ ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ก็จะใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการจากรัฐ ก็เดือดร้อน สิทธิต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการจากรัฐก็ไม่ได้รับหรือได้รับเพียงน้อยนิด 
ท าให้สังคมเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีฐานะยากจน ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว การทุจริตคอร์รัปชั่นยังเป็นบ่อนท าลายสิทธิทางการเมืองของประชาชน 
ท าลายความไว้ใจของสาธารณชนต่อนักการเมือง สถาบันการเมืองและกระบวนการทางการเมือง ท าลายความ
เชื่อมั่นของนานาประเทศท่ีมีต่อรัฐบาล ก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ก่อให้เกิดการรัฐประหารและ
อาจน าไปสู่สงครามกลางเมืองได้ ส าหรับประเทศไทย พบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด ตั้งแต่การเมืองใน
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ต ารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่ง
เข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ จากการศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต ได้แบ่งกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน การทุจริตโดยการท าลาย
ระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ และการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เทศบาลเมืองสัตหีบได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริต แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไปและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อจะได้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไป อันจะน ามาซึ่งความเจริญใน
ระดับท้องถิ่น ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้รับรู้ถึงลักษณะของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ 

  2.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  3.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ได้ร่วมมือกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 

  4.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน และเยาวชน ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตโดยเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ต่าง  

  5.เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้มีบุคคลภาค
ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบและร่วมพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกันกับหน่วยงานของรัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 25 คน 

  พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง  จ านวน 30 คน 

  ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล  จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 

  1.เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

  2.ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 

  3.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  4.สรุปและประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณ   50,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล ได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  2.ประชาชนและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่างๆ 

  3. ท าให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  4. ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล ได้ตระหนักถึงผลเสียโดยรวมของการทุจริต ต่อท้องถิ่น
และต่อประเทศ 

 

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

  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

๑.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๒.หลักการและเหตุผล 

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบ
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลด
การทุจริต เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยงานตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

๓.วัตถุประสงค ์

  ๑.เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

  ๒.เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

  ๓.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
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๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน ๑๗ คน 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีการด าเนินงาน 

  ๑.จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

  ๒.แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

  ๓.สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ๑.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

  ๒.การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

๑.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบและหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและ
ต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใน
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เทศบาลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร 
และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
เทศบาลเมืองสัตหีบเล็งเห็นความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้
ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

๓.วัตถุประสงค ์

  ๑.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

  ๒.เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

  ๓.เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน ๑๗ คน 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

  ๒.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินงาน 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  การพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ด ี
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 ๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Cpmmunity)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

  ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

๑.มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

๒.หลักการและเหตุผล 

  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชการกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจใน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

๓.วัตถุประสงค์ 

  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน ในเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ 

๖.วิธีด าเนินการ 

  ๑.เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 

  ๒.เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคอร์รัปชั่น และสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้ 

  ๒.มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับ เทศบาล 
 

๑.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  ๒.เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลเมืองสัตหีบ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถานที่ราชการ  ร้านค้า 
  ๓.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  ๔.บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  ๕.เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  ๖.ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ใช้งบประมาณค่าใช้สอย ในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลเมืองสัตหีบ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  ๒.น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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