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คำนำ 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดร้ังความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง     
ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง         
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงาน       
ในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้าน   
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน    
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีดำเนิน
ชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ
ทุจริต  

 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ระยะท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศน์กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย 

 
         เทศบาลเมืองปรกฟา้ 
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บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจ มีวัตถุประสงค์
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี ้
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การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกดิจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปญัหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารม ีและอิทธิพลท้องถิน่ 

สาเหตุและปจัจัยที่นำไปสูก่ารทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม้เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง ก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ ๑ 
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 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเร่ืองของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ใหก้ับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉอ้ราษฎรบ์ังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบ        
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือทีใ่ช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3       
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปญัหาการคอร์รัปชันอยูใ่นระดับสูง 
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 แมว่้าในชว่งระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 ก า รจั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ต า ม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม   
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ   
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเร่ืองปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย    
มาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทำงานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถทำได้อยา่งเต็มศักยภาพ ขาดความเขม็แข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เร่ิมจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูม ิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกตา่ง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสงัคมที่ไมท่นตอ่การทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ .ศ . 2559-2561)         
เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแทจ้ริง 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝา่ยบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)   
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เปา้หมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข            
แกป่ระชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดขอ้สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขา้ราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเขม็แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชนข์องการจดัทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปรง่ใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง      
การทุจริต 
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 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ      
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเขม้แข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
หลักการและเหตผุล 

  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กัน้มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี      
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๓ ปี 
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองปรกฟ้า ใช้เป็นกรอบ
แนวทาง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี
ข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคม 
ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเร่ืองที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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วิสัยทัศน์ 
“เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน
ท้องถิ่นที่ย่ังยืน” 

พันธกิจ 
  พันธกิจ หรือภารกิจหลักเป็นกระบวนการนำไปสู่การพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย  กฎหมาย 
ระเบียบ ไม่ขัดข้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลหรือภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่นำไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม      
ซึ่งเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้กำหนดภารกิจหลักหรือพันธนกิจ ดังนี้ 
 ๑ . พัฒนาระบบคมนาคมภายในชุมชน  ให้สัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็ว  เช่ือมโยง         
เป็นเครือข่ายทุกชุมชน  
 ๒. ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบชลประทานและส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่  
 ๓ . สนับสนุนด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบาย          
การปฏิรูปศึกษาของรัฐบาล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๔. พัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็ก ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ ศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 ๕. ส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาประเภทต่างๆ  
 ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยมีชุมชนมีความสำนึกในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัย  
 ๗ . ส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน  ให้มีลักษณะอุตสาหกรรมย่อมเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

วัตถุประสงค์ของการจดัทำแผน 
 ๑. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒ -
๒๕๖๔) 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในเทศบาลเมือง 
ปรกฟ้า มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตสำนึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชน
ผู้รับบริการ 
 ๓. เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
 ๔. เพื่อเช่ือมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนา ๔ ปี 
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้ากับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๕. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามมิติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ , 
หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ด่วน ที่ ชบ๐๐๒๓.๔/ว๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช๐๐๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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 ๖. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ     
มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๗. เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กรณี
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเร่ืองร้องเรียน 
 ๘. เพื่อดำเนินงานตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๐๔/ว๐๐๙๓ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เป้าหมาย 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ มีจริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต         
เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ รวมถึงประชาชนของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยม อุดมการณ์ในการที่จะต่อต้าน
การทุจริต โดยจะปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
 ๒. เพื่อทำให้เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีการบริหารราชการที่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. เพื่อทำให้เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ต่อองค์กร ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือม่ัน 
 ๔. เพื่อทำให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ เป็นอันหนึ่ ง          
อันเดียวกัน มีความสามัคคี รู้จักการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงงาน ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และให้เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
 

********************************** 
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  ส่วนที ่๒ 
 

แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง 
สั งค ม ที่ ไม่
ท น ต่ อก าร
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแกบุ่คลากร
ทั้งขา้ราช การเมือง
ฝา่ยบรหิารข้าราชการ
การเมือง ฝา่ยสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายชุมชนต่างๆ 

1 .1 .2  โค ร งก า ร จั ด งา น
ประเพณีลอยประทงบ้านสระ
ตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 

1 .1 .3  โค ร งก า ร พั ฒ น า
คุณธรรม จริยธรรม เทศบาล
เมืองปรกฟ้า 

1.1.๔ มาตรการ “จัดทำ 
คู่มือการปฏิบัติ งานป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

150,๐๐๐ 
 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

150,๐๐๐ 
 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

150,๐๐๐ 
 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 
- 

 (1) 
 
 

 (2) 
 
 
 

(3) 
 
 

(4) 

 1.2 การสร้าง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก ่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในทอ้งถิ่น 

1.2.1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

1.2.2 โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงานดูแลและ
ปรับปรุงสนามหญา้ 
สวนหย่อม และตดัหญ้า     
ข้างทาง ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า 

1.2.3 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1 .2 .4  โครงการฝึกอบรม
อัคคภีัยเบื้องต้น 
 

200,000 
 

304,800 
 
 
 
 
 
 

130,000 
 

70,000 
 

 

200,000 
 

304,800 

 

 

 

130,000 
 

70,000 
 

200,000 
 

304,800 

 

 

 

130,000 
 
 

70,000 

(5) 
 
 

(6) 
 
 
 
 
 
 

(7) 
 

(8) 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 1.2 การสร้าง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก ่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในทอ้งถิ่น 

1.2.5 โครงการตรวจคัดกรอง
และเฝ้าระวังสุขาภิบาลน้ำ 

1.2.6 กิจกรรมเดินรณรงค์
ป้ อ งกั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โร ค
ไข้เลือดออก 

100,000 
 

5,000 

100,000 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 

(9) 
 
 

(10) 

 1.3 การสร้าง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 กิจกรรมวันสำคัญ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

1.3.2 โครงการจัดงานวันเด็ก 

1 .3 .3  โค ร งก ารรณ รงค์
ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรแก่เยาวชนและแกนชุมชน 

1.3.4 กิจกรรมเดินรณรงค์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

1.3.5 กิจกรรมเดินรณรงค์
ป้ อ งกั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โร ค
ไข้เลือดออก 

1.3.6 กิจกรรมเดินรณรงค์  
งดเหล้าเข้าพรรษา 

 

- 
 
 

100,000 
 

60,000 
 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 

- 
 
 

100,000 
 

60,000 
 
 
 
 
- 
 

- 

 
 
- 

- 
 
 

100,000 
 

60,000 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
- 

(11) 
 
 

(12) 
 

(13) 
 
 
 
 

(14) 
 

(15) 

 

(16) 

มิติที่ 1 รวม 
1 มาตรการ 5 กิจกรรม 

10 โครงการ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.1 กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ
เจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

- - -  (17) 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 กิ จ ก ร รม เผ ย แ พ ร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-
จัดจ้าง 

2.2.2 กิจกรรมการให้บริการ
รับชำระภาษี 

2.2.3 มาตรการขออนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร 

- 
 
 
 
- 
 

- 

 

- 
 
 
 
- 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 

- 

 (18) 
 
 

 (19) 
 

(20) 
 

 2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ล ด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.3.2 มาตรการแสดงออก
คำสั่ งม อบ ห ม าย งาน ขอ ง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

(21) 
 
 

(22) 

 2.4 การเชิดชูเกียรต ิ
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดำเนินกิจการ 
การประพฤตปิฏิบัต ิ
ตนให ้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 โครงการจัดกิจกรรมวนั
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 (23) 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

 2.5.1 กิจกรรมการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

2.5.2 มาตรการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.5.3 มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

2.5.4 มาตรการ ใหค้วาม
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทัง้ภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

 (24) 
 
 

(25) 
 
 

 (26) 

 
 

(27) 
 
 
 
 

มิติที่ 2 รวม 
5 มาตรการ 5 กิจกรรม 

1 โครงการ 
 

   

3. การ
ส่งเสริม 
บทบาท 
และการ 
มีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัใหม้ีและ 
เผยแพร่ข้อมลูขา้วสาร 
ในช่องทางที่เป็นการ 
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน 
ได้มสี่วนรว่ม 
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอำนาจ 
หนา้ที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น 

3.1.2 มาตการเผยแพร่ข้อมูล
ที่สำคัญและหลากหลาย 

3.1.3 กิจกรรมจดัทำเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาล 

3.1.4 มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เมืองปรกฟ้า 

3.1.5 กิจกรรมประชา 
สัมพันธ์ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

- 
 
 
 
 
- 

 
- 

 

- 

 
 

- 

- 
 
 

 
- 

 
- 

 

- 

 

 
- 

- 
 
 

 
- 

 
- 

 

- 

 

 
- 

(28) 
 
 

 
(29) 

 
(30) 

 

(31) 

 

 
(32) 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

3.2.1 โครงการส่งเสริมและ
ทบทวนการจัดทำแผนชุมชน 
และการออกประชุมประชาคม 

3.2.2 มาตรการ “จัด
ดำเนินงานศูนย์รบัเรื่องราว
ร้องทุกข์เทศบาลเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า” 

3.2.3 กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ 

3.2.4 โครงการจัดกิจกรรมวนั
เทศบาล 

3.2.4  โค ร งก า ร เท ศ บ าล
เคลื่อนที่พบประชาชน 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 
- 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 

(33) 
 
 
 

(34) 
 
 
 
 

 (35) 
 
 
 

 (36) 
 

(37) 

 3.3 การส่งเสรมิให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.2.1 โครงการส่งเสริมและ
ทบทวนการจัดทำแผนชุมชน 
และการออกประชุมประชาคม 

3.2.2 กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

30,000 
 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
- 

30,000 
 
 
 
- 
 

(38) 
 
 
 

(39) 
 

มิติที่ 3 รวม 
4 มาตรการ  4 กิจกรรม 

4 โครงการ 
    

4. การ 
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง 
กลไกใน 
การ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัต ิ
ราชการของ 
องค์กร
ปกครอง 
สว่นท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
กำหนด 

4.1.1 กิจกรรมจดัทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำป ี

4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

(40) 
 
 

(41) 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.2 การสนับสนุนให ้
ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- 
 

- 
 

- 
 

(42) 

 4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 โครงการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายชุมชนต่างๆ 

4.3.2 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่
และผู้นำท้องถิ่น 

4.3.3 กิจกรรมการมสี่วน 
ร่วม ในการปฏิ บั ติ งานของ
สมาชิกสภาเทศบาล เมื อ ง   
ปรกฟ้า 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

700,000 
 
 
 

- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

700,000 
 
 
 

- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

700,000 
 
 
 

- 

(43) 
 
 

(44) 
 
 
 

(45) 

 4.4 เสรมิพลังการม ี
สว่นรว่มของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
สว่นเพ่ือตอ่ตา้นการ 
ทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพของเทศบาล
เมืองปรกฟ้า(LPA) 

4.4.2 กิจกรรมการติดปา้ย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

4.4.5 มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือขา่ยด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

(46) 
 
 
 

(47) 
 
 
 

(48) 

มิติที่ 4 รวม 1 มาตรการ 6 กิจกรรม 
2โครงการ 
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  ส่วนที ่๓ 
 

มิติที ่1 การสร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการอบรมเกีย่วกับกฎหมายชุมชนต่างๆ   

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่มีความสำคัญปัญหาหนึ่งของทุกประเทศทั่วโลก  
โดยเฉพาะประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปช่ันมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการ 
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยนั้น สืบเนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็น
อุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย ยกย่อง
คนที่มีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของ
ภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เร้ือรังสะสมมานาน และเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ตระหนักและ
ให้ความสำคัญกับความประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่     
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด งานกฎหมายและนิติกรรม กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  โดยการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมเก่ียวกับกฎหมายชุมชนต่างๆ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตแห่งชาติ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 3.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน  และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
 3.๓  เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 3.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส่วนที่ ๓ 
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4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมือง   
ปรกฟ้า คณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน หัวหนา้ส่วนราชการเทศบาลเมืองปรกฟ้า   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์  อำเภอเกาะจนัทร์  จงัหวัดชลบุรี 

6. วิธีดำเนนิการ 
 ๕.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 ๕.๒  ประสานผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๕.๓  ประเมินผลการจัดทำโครงการ 
 ๕.๔  สรุปผลการจัดทำโครงการพร้อมรายงานผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

8. งบประมาณท่ีใชใ้นการดำเนินการ 
 งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและนิติกรรม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๑๐.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
 ๑๐.๓ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันลดน้อยลง 
 ๑๐.๔ การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสระตาพรหม ชุมชนท่ี 3   
หมู่ท่ี 3  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลเมืองปรกฟ้าร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปรกฟ้า และ
ชุมชนที่ 3 บ้านสัตตพรหม ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม 
ชุมชนที่ 3 บ้านสัตตพรหม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและในการจัดงานดังกล่าวได้จัดพิธีสมโภชกระทง ขอขมาพระแม่คงคา        
การประกวดกระทงประดิษฐ์จากใบตองสด ระดับประถมศึกษา การประกวดกระทงชุมชน ประเภทสวยงาม 
การแสดงของเด็กเล็กระดับปฐมวัยและระดับช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม การลอยกระทง      
ณ อ่างเก็บน้ำสัตตพรหม จึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนเกิดความซาบซึ้งทั้งตระหนักในความสำคัญ เห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมไทย 
 3.2 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป 
 3.3 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า และในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทง 
 3.4 เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประชาชนมนเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ประมาณ 500 คน 
 4.2 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 9 แห่ง ส่งกระทงเข้าประกวด  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 บ้านสัตตพรหม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน และ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม/การจัดงาน 
 6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.3 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดงานและหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.4 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
 6.5 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.6 ติดตามประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงบ้านสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 150,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความซาบซึ้ง พร้อมทั้งตระหนักในความสำคัญเห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมไทย 
 10.2 ได้อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยูส่ืบไป 
 10.3 ประเพณไทยมสี่วนช่วยพัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิน่ 
 10.4 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทง 
 10.5 ไดเ้ผยแพร่และสนับสนุนสง่เสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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ลำดับท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น 
แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์  เป็นความเจริญ
มั่นคงที่แท้ แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่น
เที่ยงตรงที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่
หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก”  
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดี โดยเฉพาะ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตะหนักถึงการสร้าง
จิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมือง   
ปรกฟ้าขึ้น โดยมีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่
มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรของเทศบาล    
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.๔ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า  
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๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย สถานมี่ดำเนินการ 
 ๖.๓ ดำเนินการตามกำหนดการ 
 ๖.๔ ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการฯให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ และเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์        
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๑๐.๒ บุคลากรของเทศบาล มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ
ไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๑๐.๓ บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  และนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และมีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
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ลำดับท่ี 4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อประเทศ ซึ่งแม้จะมีการ
ปรับระบบการบริหารราชการให้ทันสมัย และมีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ และภาคประชาชน      
มาโดยตลอดก็ตาม แต่ทุกฝ่ายก็ต่างเห็นพ้องกันว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนและ       
เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง แต่แนวคิดของคนไทยส่วนหนึ่งกลับมองว่าการทุจริต   
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ จึงทำให้คนยินยอมที่จะเสียสละทรัพย์สินเงินทองเพ่ือซื้อความสะดวก     
สิทธิพิเศษหรือตัดความรำคาญ คนโกงแต่เก่งดีกว่าคนซื่อแต่ทำงานไม่เป็น ซึ่งทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคม       
ทีย่อมรับการคอรัปชัน หากเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการ
ใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนดำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรคพวก        
เหนือประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนัก และหามาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือนำมาสู่การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ   
ในการทำงานเพ่ือส่วนรวม ยึดหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ 
 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเร่ืองการส่งเสริม     
การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน        
ในภาครัฐทุกระดับ  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันในเทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงจัดทำคู่มือ “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมือง     
ปรกฟ้าทุกระดับทุกคน รวมไปถึงข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร และข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
สภา นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมิให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเทศบาล
เมืองปรกฟ้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส กรณีพบ
เห็นพฤติกรรมท่ีนำไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
ตระหนักถึงปัญหา และเป็นการสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม        
ที่สุจริต โปร่งใส 
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4. เปา้หมาย 
 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจา้ง ในสงักัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟา้ 

6. วิธีดำเนนิการ 
 เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มมากขึ้น 
 10.2 เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส กรณีพบ
เห็นพฤติกรรมท่ีนำไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.3 เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
นำไปเป็นการสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส  และ
ตระหนักถึงผลเสีย 
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 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ลำดับท่ี 5 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝึกอบรมและพฒันาเสรมิอาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 หมวด 2 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน      
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล    
มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร โดยได้
ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประยุกต์ใช้ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ ให้ประชานมีรายได้ในครอบครัว ดังนั้น การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนจึงเป็นภารกิจหนึ่ง    
ที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าให้ความสำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่นโดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง   
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ  กัน เพื่อให้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์แต่คุณประโยชน์ ไม่ใช้ความสามารถในทางที่ผิดหรือใช้ความรู้ในทางที่ผิดอันส่งผลกระทบต่อสังคม
หากประชาชนมีจิตสำนึกในการประกอบอาชีพย่อมทำให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดี  ส่งผลให้ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง 
 ในการนี้ เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการส่งเสริม
การฝึกทักษะอาชีพแก่ประชาชน  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างรายได้แก่ตนเอง 
ครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อนำความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม เสริมสร้างรายให้กับตนเองและครอบครัว 
 2.2 เพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
ภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

4. เป้าหมาย 
 ฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
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6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการวางแผนงาน ตามโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
 6.4 จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ตา่งๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 
 6.5 ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินการ ค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายสวสัดิการและสงัคม สำนักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟา้ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ประชาชนนำความรูท้ีไ่ด้จากการฝึกอบรม เสริมสรา้งรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 10.2 ประชาชนได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
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 ลำดับท่ี 6 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและปรับปรุงสนามหญ้า 
สวนหย่อม และตัดหญ้าข้างทาง ภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันกองช่างเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้รับมอบหมายให้ดูแลและปรับปรุงสนามหญ้า 
สวนหย่อมและตัดหญ้าข้างทางภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อให้ทัศนียภาพโดยรอบเกิดความสวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนได้รับการดูแลรักษามีการตัดหญ้าข้างทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และสนามกีฬา
ประชาชนสามรถเข้ามาใช้บริการได้ ซึ่งงานสวนสาธารณะท่ีกองช่างได้รับมอบหมายให้ดูแลนั้นมีเพียงบุคลากร
เพียง 1 คน แต่พื้นที่ที่งานสวนสาธารณะต้องรับผิดชอบมีหลายแห่ง  รวมทั้งถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง   
ปรกฟ้ามีจำนวนหลายเส้นทาง จึงทำให้เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอสำหรับงานที่ได้ รับ
มอบหมาย อาจทำให้เกิดการความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อแบง่เบาภาระงานในหน้าที่ดา้นดแูลและปรับปรุงสนามหญ้า สวนหย่อม และตัดหญา้ขา้งทาง 
 3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 
 3.3 เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงตา่งๆ 
4. เป้าหมาย 
 พนักงานดูแลและปรับปรุงสนามหญ้า สวนหย่อม และตัดหญ้าข้างทาง กองช่างเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
จำนวน 1 คน 
5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ทางสาธารณะในเขตพืน้ที่เทศบาลเมืองปรกฟา้ 
6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 สรรหาบุคลากร ทำข้อตกลง 
 6.3 ให้บุคลากรทำตามแผนปฏิบัตงิาน 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 120,000 บาท 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 งานในหน้าที่ดา้นดแูลและปรับปรุงสนามหญา้ สวนหย่อม และตัดหญา้ข้างทาง มีปริมาณงานที่
ลดลง 
 10.2 การให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 10.3 ลดการเกิดอุบัติเหตุตามจุดเสีย่งต่างๆ 
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ลำดับท่ี 7 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการรณรงคส์ร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิเช่น เกิดความแห้งแล้ง มีไฟ
ไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตก ในประเทศที่ไม่มีหิมะตก เกิดสินามิ แผ่นดินไหว 
และโรคระบาดใหม่ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจัดการได้ ทำให้เกิด
ปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยเช่นกัน ซึ่งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโนม้ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ แต่ปริมาณการกลับนำมาใช้ประโยชน์กลบัมีไม่ถึงร้อย
ละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
 ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทสระยะสั้น(พ.ศ.2559 -2560) โดยมอบให้
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการทำแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะที่ 1 โดยใช้หลัก 3 Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำ
กลับมาใช้ใหม่ โดยเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอย เมื่อขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาระดับชาติที่สำคัญของประเทศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงก่อให้เกิดเหตุรำคาญ จากสถานการณ์ขยะในปี 2558 ประเทศไทยมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นถึง 26.85 ล้านตัน(จากเอกสารการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด”) โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีปริมาณขยะที่    
มากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยมากขึ้น แต่การดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพและไม่ยั่งยืน ตั้งแต่การ
จัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน คือ ขาดความร่วมมือ
จากประชาชน ประชาชนขาดจิตสำนึกและขาดความรับผิดชอบต่อขยะมูลฝอยชุมชนที่ตนเป็นผู้ก่อให้เกิด      
ซึ่งทางเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีเทศบัญญัติเมืองปรกฟ้า เร่ือง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 แล้วก็
ตาม ด้วยเหตุนี้ เพื่อหาแนวทางสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
ปรกฟ้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนโรงเรียน 
ประธาน อสม. อสม. เจ้าอาวาสหรือผู้แทนศาสนสถาน ผู้อำนวยการหรือผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า และประชาชนที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในเร่ือง
การรักษาสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ความรู้ และสร้างวินัยให้แก่ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง ตามหลัก 3ช 
 3.2 เพื่อให้ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ภาคเอกชน และศาสนสถาน 
ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3ช อย่างต่อเนื่อง 
 3.3 เพื่อแต่งตั้งแกนนำหรือผู้นำชุมชน ตลอดจนกลุ่มในชุมชน ในการขับเคลื่อนและติดตามความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนในพื้นที่ 
 3.4 เพื่อกำหนดกติกาหรือมาตรการทางสังคมเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของชุมชน 
 3.5 เพื่อปรับปรุงถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะในเขตชุมชนให้มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตลอดจน ดำเนินการตัดหรือตกแต่งต้นไม้บริเวณข้างทาง จัดระเบียบป้ายให้มีความสวยงาม
และปลอดภัย 
 3.6 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3ช และมี
การรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล 
 3.7 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ธนาคารขยะ การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือน การทอดผ้าป่าขยะ ร้านค้าศูนย์บาท การทำความสะอาด       
Big Cleaning Day 
 3.8 เพื่อจัดประกวด “ชุมชนสะอาด” 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนโรงเรียน ประธาน อสม. อสม.        
เจ้าอาวาสหรือผู้แทนศาสนสถาน ผู้อำนวยการหรือผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทำงานด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปรกฟ้า และประชาชนที่สนใจ ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมอืงปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทาง จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 6.3 ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ ช้ีแจงแนวทางแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้แทนโรงเรียน ประธาน อสม. อสม. เจ้าอาวาสหรือผู้แทนศาสนสถาน ผู้อำนวยการหรือผู้แทน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า และประชาชนท่ีสนใจ ในเขตเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า 
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 6.4 ประเมินผลการอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
 6.5 จัดตั้งถังขยะในชุมชน 
 6.6 ร่วมทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล และทำความสะอาด Big Cleaning Day 
 6.7 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 130,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนโรงเรียน ประธาน อสม. อสม. 
เจ้าอาวาสหรือผู้แทนศาสนสถาน ผู้อำนวยการหรือผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทำงาน     
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างวินัยให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ที่ต้นทาง ตามหลัก 3ช ทำให้ขยะลดลง 
 10.2 ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ภาคเอกชน และศาสนสถาน 
ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3ช อย่างต่อเนื่อง 
 10.3 มีการดำเนินการแต่งตั้งแกนนำหรือผู้นำชุมชน ตลอดจนกลุ่มในชุมชน ในการขับเคลื่อนและ
ติดตามความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนในพื้นที่ 
 10.4 มีการกำนหนดกติกาหรือมาตรการทางสังคมเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในชุมชน 
 10.5 มีการดำเนินการปรับปรุงถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะในเขตชุมชน ให้มี
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน ดำเนินการตัดหรือตกแต่งต้นไม้บริเวณข้างทาง จัดระเบียบ
ป้ายให้มีความสวยงามและปลอดภัย 
 10.6 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช และมี
การรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล 
 10.7 มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ธนาคารขยะ การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือน การทอดผ้าป่าขยะ ร้านค้าศูนย์บาท การทำความสะอาด Big 
Cleaning Day 
 10.8 มีการจัดประกวด “ชุมชนสะอาด” 
 10.9 ทำให้เกิดการบูรณาการ การทำงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10.10 ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล และกิจกรรมร้านค้า       
ศูนย์บาทร่วมกัน 
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ลำดับท่ี ๘ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีอาคาร ร้านค้า สถานศึกษา วัด รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชน   
ที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหล่านี้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับหลักประกัน
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายใต้การจัดการให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทุกชุมชน โดยประชาชนและ
ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการขจัดภัย
เบื้องต้น และเตรียมความพร้อมที่จะสามารถรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย สามารถนำไปใช้
ปฏิบัติและป้องกัน หากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น 
 3.2 เป็นการปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักและเตรียมพร้อมในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม นำไปถ่ายทอดให้กับประชาชน พ่อแม่   
ได้มีส่วนร่วม ในการจัดขจัดภัยเบื้องต้นอย่างถูกวิธี และปลอดภัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ 
5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 โรงเรียนบา้นชุมนุมปรกฟา้ 
6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินตามโครงการ 
 6.2 ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการดำเนินการ 
 6.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการปรึกษาเกี่ยวกับศึกษาความสงบ
ภายใน งบดำเนินการหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะ
หมวดอ่ืน จำนวน 70,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลดัเทศบาลเมอืงปรกฟ้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัย สามารถนำไปใช้ใน
การปฏิบัติและการป้องกันอัคคีภัย 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสสำนึก มีความตระหนักและเตรียมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 10.3 นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม สามารถถ่ายทอดให้ประชาชน พ่อแม่ ได้มี
ส่วนร่วมในการขจัดภัยในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี 
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ลำดับท่ี 9 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขาภิบาลน้ำ 

2. หลักการและเหตุผล 
 น้ำเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ในการดำรงชีวิตทั้งหลาย โดยเฉพาะการดำรงชีวิตของมนุษย์       
เรานั้น นอกจากจะใช้น้ำเพื่อการดื่มการบริโภคแล้ว ยังต้องใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ดังนั้นน้ำจึง
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ และความเจริญของชุมชน 
ตัวอย่างที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนคือ ท้องถิ่นที่มีความเจริญมักจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำสมบูรณ์หรือมี
แม่น้ำลำธารไหลผ่าน และท้องถิ่นที่ขาดแคลนน้ำ หรือกันดารน้ำ มักจะมีความเจริญที่ด้อยกว่า ลักษณะ
ดังกล่าวมีปรากฏให้เห็นได้ในทวีบต่างๆ ของโลก ซึ่งประเทศที่ม่ังคั่งสมบูรณ์ และมีความเจริญก้าวหน้าดีกว่ามัก
มีน้ำอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ความเป็นจริงดังกลา่วจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน แม้แต่พื้นที่เล็กลงมาขนาดชุมชน
หรือหมู่บ้านต่างๆ ในประเทศไทยก็ตาม แหล่งน้ำจะถือเป็นองค์ประกอบสำคัญมากอย่างหนึ่ง สำหรับใช้
ประกอบการเลือกพื้นที่สำหรับตั้งชุมชน 
 น้ำดื่มที่สะอาด จะช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพอนามัยดีด้วย ในทางกลับกันถ้าน้ำดื่มไม่สะอาด มีการ
ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ หรือโลหะหนัก ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู 
ฟลูออไรด์ ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และสุขอนามัยที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากแหล่งของเสียหรือ
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้คุณภาพน้ำไม่สะอาดปลอดภัย น้ำดื่มนั้นก็จะเป็นสื่อให้เกิดโรค จากการรายงานการ
เจ็บป่วยของสำนักระบาดวิทยา พบว่า มีการเจ็บป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปีละประมาณ 1 ล้านราย 
และยังไม่มีแนวโน้มลดลง เทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย     
เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำ และยังคงประสบปัญหาในการดูแลคุณภาพน้ำบริโภคให้สะอาด
ปลอดภัย เนื่องจากขาดระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค และประชาชนยังขาดความรู้ในการดูแลคุณภาพ
น้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำบริโภคเกิดการปนเปื้อนเช้ือโรค และสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองน้ำประปาโดย
ตรวจสอบทางแบคทีเรียไปแล้วพบว่า น้ำยังมีการปนเปื้อนแบคทีเรีย และตรวจสอบทางกายภาพ น้ำมีลักษณะ
ใสแต่มีตะกอน เมื่อตั้งทิ้งไว้ 
 ดั้งนั้น เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขาภิบาลน้ำ เทศบาล
เมืองปรกฟ้า เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวแทนที่ดูแลประปาหมู่บ้านในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสขุประจำ
หมู่บ้าน สมาชิกสภาในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำสะอาด เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในระดับครัวเรือน และชุมชนอย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ตัวแทนที่ดูแลประปาหมู่บ้านในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟ้า และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับน้ำที่สะอาดปลอดภัย 
และให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการจัดการน้ำบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย 
 3.2 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขาภิบาลน้ำในชุมชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนที่ดูแลประปาหมู่บ้านในชุมชน อาสาสมัครการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและ
ครัวเรือน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนที่สนใจ จำนวน 100 คน 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมอืงปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินตามโครงการ 
 6.2 ติดต่อวิทยากรเพื่อให้ความรู้ 
 6.3 จัดส่งหนังสือให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.4 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง
สุขาภิบาลน้ำ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ โดยมีการซักถามระหว่างการอบรม ตอบคำถามวิทยากร
ได้และผลทำแบบประเมินความรู้หลังการอบรมผ่าน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 10.2 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 10.3 การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
 10.4 ตรวจคัดกรองน้ำตู้หยอดเหรียญ และน้ำประปา ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 31 - 

ลำดับท่ี 10 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
ไทย โดยปัจจุบันยังคงเกิดการระลาดอย่างกว้างขวาง และอัตราการป่วย และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมาตรการควบคุมโรคยังคงควบคุมยุงพาหะนำโรค อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครัวเรือน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชนช่วยกันป้องกันโรค และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องทุกปี ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ควบคู่การให้ความรู้ ให้รู้จักวิธีการควบคุม
เฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
 3.3 เพื่อลดอัตราการป่วย และการสูญเสียชีวิตของประชาชนเนื่องจากโรคไข้เลือดออก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ชุมชนที่ 7 บ้านชุมนุมปรกฟา้ ตำบลเกาะจนัทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ปรึกษาหารือกรรมการฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ 
 6.3 แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.4 ดำเนินการขออนุมัติซื้อ/จัดจ้าง ตามค่าใช้จ่ายของโครงการฯ 
 6.5 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.6 สรุปผลและประเมินผลโครงการฯ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 เงินสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ประชาชนเกิดความตื่นตัว ควบคู่การให้ความรู้ ให้รู้จักการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 10.2 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 
 10.3 อัตราการป่วย และการสูญเสียชีวิตของประชาชนเนื่องจากโรคไข้เลือดออกลดลง 
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 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนกัแก่เดก็และเยาวชน 

ลำดับท่ี 11 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมวันสำคญั ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

2. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ และป็นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิไตย  การอยู่ ร่วมกัน การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม            
กล้าแสดงออก และส่งเสริมให้ชุมชนและผูป้กครองไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเลก็ เพื่อสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างบ้าน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เด็กเล็กเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
 3.2 เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครอง วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่
สำคัญของท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เปา้หมายเชิงคณุภาพ 
  4.1.1 เด็กเล็ก ชุมชน ผู้ปกครอง วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
 4.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.2.1 เด็กร้อยละ 80 เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
  4.2.2 ชุมชน ผู้ปกครอง วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ร้อยละ 85 มีส่วนร่วมและถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
  4.2.3 เด็กเล็กร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 ดำเนินการตามโครงการ 
  - วันเด็กแหง่ชาติ  
  - วันวิสาขบูชา  
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  - วันไหว้ครู 
  - วันอาสาฬหบูชา และวันเขา้พรรษา 
  - วันแม่แหง่ชาต ิ
  - วันพ่อแห่งชาต ิ
  - กิจกรรมทำบญุทุกวันพระ 
  - ใส่ชุดขาวในวันพระ 
 6.3 สรุปและรายงานผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นปรกฟ้า 
 - กองการศึกษา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 เด็กเล็กเห็นความสำคญัและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคญัตา่งๆ 
 10.2 ชุมชน ผู้ปกครอง วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของท้องถิ่น 
 10.3 เด็กเล็กมีคุณธรรมจรยิธรรม  
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ลำดับท่ี 12 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดงานวนัเด็ก 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการอยู่รอด
และรับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจ         
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 
(7) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 “เด็ก” คือทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง        
ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปพร้อมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวัน
ข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลง ดั งนั้น อนาคตของ
ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร 
ทุกสังคมจึงจำเป็นต้องให้การพิทักษ์รักษาคุ้มครองทางด้านกฎหมาย ตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็กๆ เพราะ
ถือว่าเด็ก คือมนุษย์ที่ยังอ่อนอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจ การจัดให้มีวันเด็กขึ้นทุกปี จึงเป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้ถึง
ความสำคัญของตนเองจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจ  
ใฝ่ศึกษา เรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มี ความ
รับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี ตามคำเชิญชวนของสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็ก
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมาย   
เพื่อการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและ
ความต้องการของเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความ
รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก รวมถึงพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆ 
ด้านตลอดมา จึงได้ประสานความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัด
โครงการวันเด็กแหง่ชาติ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาให้กับเด็ก โดยการให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ แสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  
 3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก 
 3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบวินัยท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 3.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก กฎ กติกา ฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอย การให้อภัย ความมีระเบียบวินัย    
เมื่ออยู่รวมกลุ่มหรือหมู่คณะ 
 3.5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 700 คน 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ณ โรงเรียนบา้นชุมนุมปรกฟา้ ตำบลเกาะจนัทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนนิกิจกรรม 
 6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 
 6.3 ขอความอนุเคราะหห์นว่ยงาน บริษัท หา้งร้าน 
 6.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนทราบและหน่วยงานอื่นทราบ 
 6.5 ดำเนินงานตามแผนการ 
 6.6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ 2562-2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 8.1 งบประมาณรายจ่าย แผนงานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 
100,000 บาท 
 8.2 ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน องค์กรอิสระต่างๆ ได้แก่ ชมรม สมาคม โรงงาน ร้านค้า และ
ประชาชน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 เด็ก และเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ได้ทำประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 
 10.2 เด็ก และเยาวชน ได้รู้จักความสามมัคคี ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 
 10.3 เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ 
 10.4 เด็ก และเยาวชน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ได้รับความรู้ที่หลากหลาย และมีความสุข
ในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
 10.5 เด็ก และเยาวชน ได้รู้คุณค่า ความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ 
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ลำดับท่ี 13 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
แก่เยาวชนและแกนนำชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  
มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน 
เช่น การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร การติดเกมส์ออนไลน์ สารเสพติด อบายมุข เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งกระตุ้นยั่วเย้าทางด้านวัตถุนิยมและสิ่งมอมเมาให้เยาวชนหลงใหลคลั่งไคล้ในการบริโภคนิยม 
 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การมีเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกัน และทักษะในการ
ดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน มาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนประการหนึ่ง คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและ
เยาวชน โดยการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง   
และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้ เด็กและเยาวชนต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรม        
ที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคมด้วย การให้ความสำคัญ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชนเร่ือง
โรคเอดส์ ยังคงเป็นมาตรการท่ีต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่
เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา ตลอดจน
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี และตระหนักอยู่เสมอว่าในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง    
ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยร่วมกับโรงเรียน จึงได้จัด
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยแก่เยาวชนและแกนนำชุมชน เพื่อปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์ให้กับผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดลงและยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรัก เพศสัมพันธ์ และ
โรคเอดส์ 
 3.2 เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดกิจกรรมปกป้องเพื่อนเยาวชน 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างเยาวชนแกนนำด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์ โดยผ่านทางการอบรมความรู้เร่ือง
เพศศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อนำความรู้ไปขยายต่อในชุมชน 
 3.4 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนและเป็นกำลังสำคัญในการ
กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านการเจริญพันธุ์ในชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
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5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า/ผูท้ี่เก่ียวข้อง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.2 จัดทำหนงัสือเชิญวิทยากร เชิญผู้เขา้รับการอบรม และเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ 
 6.3 ดำเนินการจัดการการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียน 
 6.4 ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านเสียงตามสาย 
 6.5 ประเมินผลการอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบความรู้ 
 6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยแก่เยาวชนและแกนนำชุมชน จำนวน 60,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ทำให้เยาวชนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และ
เพศสัมพันธ ์
 10.2 ทำให้เยาวชนและนักเรียนจัดกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มมากข้ึน 
 10.3 ทำให้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน และนักเรียน 
 10.4 ทำให้กลุ่มผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและนักเรียน ลดลง 
 10.5 ทำให้เกิดการบูรณาการ การทำงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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ลำดับท่ี 14 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ภาครัฐได้ใช้มาตรการ           
ที่เด็ดขาดในการปราบปรามอย่างเข้มข้น แต่ยาเสพติดไม่ได้สิ้นไปจากสังคมไทย ยังมีการลักลอบนำยาเสพติด
มาจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนไทย ทำให้เยาวชนของชาติต้องตกเป็นทาสยาเสพติดเป็นจำนวนไม่น้อย บางคน
ต้องสูญเสียอนาคต บางคนต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควร ส่วนหนึ่งมีอาการประสาทหลอนทำร้ายผู้คนและคนใน
ครอบครัว ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่เยาวชนติดยาเสพติดนั้นมาจากความคึกคะนอง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด การถูกชักจูง ดังนั้น การใช้มาตรการด้วยการปราบปรามอย่างเดียว         
ยังไม่พอ จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติด ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน 
 3.2 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ชุมชนที่ 7 บ้านชุมนุมปรกฟา้ ตำบลเกาะจนัทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ปรึกษาหารือกรรมการฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ 
 6.3 แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.4 ดำเนินการขออนุมัติซื้อ/จัดจ้าง ตามค่าใช้จ่ายของโครงการฯ 
 6.5 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.6 สรุปผลและประเมินผลโครงการฯ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 เงินสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 เด็กและเยาวชนตระหนักและพิษภัยของยาเสพติด 
 10.2 ไดส้ร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพตดิ 
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ลำดับท่ี 15 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
ไทย โดยปัจจุบันยังคงเกิดการระบาดอย่างกว้างขวาง และอัตราการป่วย และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมาตรการควบคุมโรคยังคงควบคุมยุงพาหะนำโรค อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครัวเรือน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชนช่วยกันป้องกันโรค และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องทุกปี ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ควบคู่การให้ความรู้ ให้รู้จักวิธีการควบคุม
เฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
 3.3 เพื่อลดอัตราการป่วย และการสูญเสียชีวิตของประชาชนเนื่องจากโรคไข้เลือดออก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ชุมชนที่ 7 บ้านชุมนุมปรกฟา้ ตำบลเกาะจนัทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ปรึกษาหารือกรรมการฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ 
 6.3 แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.4 ดำเนินการขออนุมัติซื้อ/จัดจ้าง ตามค่าใช้จ่ายของโครงการฯ 
 6.5 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.6 สรุปผลและประเมินผลโครงการฯ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 เงินสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ประชาชนเกิดความตื่นตัว ควบคู่การให้ความรู้ ให้รู้จักการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 10.2 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 
 10.3 อัตราการป่วย และการสูญเสียชีวิตของประชาชนเนื่องจากโรคไข้เลือดออกลดลง 
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ลำดับท่ี 16 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักในความสำคัญของการ ลด ละ เลิก เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือเป็นวันรณรงค์ประจำปีของสังคมไทย 
และเป็นผลดีต่อการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของคนไทย รวมถึงเด็ก เยาวชนในอนาคต นอกจากนี้เป็น      
การส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ปฏิบัติตามศีลข้อห้าได้อีกทางหนึ่ง 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นการ
รณรงค์ให้ผู้ปกครอง ลด ละ เลิกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็ก และเยาวชนได้มีบทบาทในการเชิญชวน 
 3.2 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองลด ละ เลิกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ชุมชนที่ 7 บ้านชุมนุมปรกฟา้ ตำบลเกาะจนัทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ปรึกษาหารือกรรมการฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ 
 6.3 แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.4 ดำเนินการขออนุมัติซื้อ/จัดจ้าง ตามค่าใช้จ่ายของโครงการฯ 
 6.5 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
 6.6 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.7 สรุปผลและประเมินผลโครงการฯ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 เงินสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 เพิ่มศักยภาพเด็ก และเยาวชนได้มีบทบาทในการเชิญชวนมากขึ้น 
 10.2 รณรงค์ใหผู้้ปกครองลด ละ เลิกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 
 2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ลำดับท่ี 17 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเร่ืองที่มีคำครหา ในเร่ืองการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  บริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐาน       
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผน
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 4.3 มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ฉบับ 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 ดำเนินการตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 คร้ัง 
 - มีแผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 3 ปี จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ลำดับท่ี 18 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซือ้-จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลเมืองปรกฟ้ามีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ   
ด้วยตัวเอง ทั้งในเร่ืองการจัดรายได้และการใช้จ่ายเงินและบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ    
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร      
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลเมือง    
ปรกฟ้าทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
 ๓ .๒  เพื่อเสริมสร้างความโป ร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ ให้ เป็นไปตาม           
หลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๓ เพื่อป้องกนัการทุจริตทีจ่ะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 
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6. วิธีดำเนนิการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพสัดุเพื่อจัดทำประกาศ ดงันี ้
  - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จดัจา้ง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจสอบรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จดัจา้ง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๖.๒ นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  ได้แก่ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 - ๒๕64) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลเมืองปรกฟา้ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ ์
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 - การจดัหาพสัดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 - สามารถลดปญัหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างได ้
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ลำดับท่ี 19 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการให้บริการรับชำระภาษี 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลเมืองปรกฟ้า จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การชำระภาษโีรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และ
ภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตาม
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกองคลัง เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทำกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้ันตอนให้ประชาชนทราบ 
และสามารถชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในเร่ืองของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การเสียภาษี สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบ  ต่อสังคม โดยทำการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ประกอบด้วย 
 - ติดปา้ยประชาสัมพนัธ์ตามจุดสำคญัในเขตเทศบาล/หนา้เทศบาล 
 - เว็บไซต์เทศบาล 
 - เฟซบุ๊คเทศบาล 
 - ประกาศเทศบาลเพื่อประชาสัมพันธ์การยืน่แบบและชำระภาษีประจำปี 
๓. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 3.๒ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนการปฏิบัตงิานประจำปี 
 ๓.3 เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 
๔. กลุม่เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
๕. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 เขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ 
๖. วิธีดำเนนิการ 
 ๑. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การชำระภาษ ี
 ๒ . ทำหนังสือแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์            
(สื่อประชาสัมพันธ์บางประเภทท่ีต้องให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการให้) 
 ๓. งานฝ่ายพัฒนารายได้ จัดทำประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี      
เพื่อส่งให้ผู้เสียภาษีเป็นรายบุคคล 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลงัเทศบาลเมืองปรกฟา้ 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.๑ ทำให้เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.๒ ทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนการปฏิบัตงิานประจำปี 
 10.๓ ทำให้เทศบาลมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
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ลำดับท่ี 20 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการออก
ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน กองช่างเทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงได้วาง
มาตรการการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน(การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน) เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปตาม  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ ร้ือถอนอาคาร 
 3.2 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบตัริาชการของผู้ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติราชการของบุคลากร   
ทีเ่กีย่วข้อง 

๔. กลุม่เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

๕. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 เขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ 

๖. วิธีดำเนนิการ 
 1. การขออนุญาตโดยใช้แบบแปลนมาตรฐานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เสร็จภายใน 12 วนัทำการ 
 2. การขออนุญาต ประเภทอาคารไม่เกิน 2 ช้ัน และพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เสร็จภายใน 
17 วันทำการ 
 3. การขออนุญาต ประเภทอาคาร 3-4 ขั้น หรือพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรเสร็จภายใน 19 วัน
ทำการ 
 4. กรณีการขออนุญาต ประเภทอาคาร 4 ช้ัน และพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร เสร็จภายใน 22 วัน 
ทำการ 
 ขั้นตอนการขอรับบริการ (ก่อสร้างอาคาร กรณพีื้นที่ ส.ป.ก) 
 1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบา้น หลักฐานการครอบครองที่ดิน 
 2. หนังสือยินยอม 
 3. ออกใบอนุญาต (เดิม 45 วัน ลดเหลือ 3 วัน) 
 4. กำหนดเลขท่ีบา้น 
 5. ออกทะเบียนบ้าน 
 ขั้นตอนการขอรับบริการ (ก่อสร้างอาคาร กรณไีม่ใช่พื้นที่ ส.ป.ก) 
 1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบา้น หลักฐานการครอบครองที่ดิน 
 2. ออกใบอนุญาต (เดิม 45 วัน ลดเหลือ 3 วัน) 
 3. กำหนดเลขท่ีบา้น 
 4. ออกทะเบียนบ้าน 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 

๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองช่าง 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 กระบวนการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ ร้ือถอนอาคาร แล้วเสร็จตามกำหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
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2.3 มาตรการใช้ดุลยพนิิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ลำดับท่ี 21 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการลดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนด       
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด และเพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดให้มีกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือ      
การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟงัและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลเมืองปรกฟา้ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นที ่เทศบาลเมืองปรกฟา้ 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นที ่และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลเมืองปรกฟา้ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟา้ 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสำรวจงานบริหารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเร่ืองใด               
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน     
ที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้ง
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามภาคประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง ในเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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ลำดับท่ี 22  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแสดงออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้นก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก 
มอบหมาย ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเร่ืองนั้นเปน็อย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์      
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน   
ซึ่งเป็นหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด    
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปรกฟ้า ปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า รองปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า หรือ
หัวหน้าส่วนราชการบริหารงาน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า รองปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า หรือหัวหน้าส่วนราชการบริหารงาน เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 2. ดำเนินการออกคำสั่ง 
 3. สำเนาคำสั่ง แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า รองปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า หรือ
หัวหน้าส่วนราชการบริหารงาน ที่ได้รับมอบหมายงานทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 25๖๔) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการในเทศบาลเมอืงปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการ
อำนวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

ลำดับท่ี 23 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นคร้ังแรก            
ในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2441 ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัย เช่นเดียวกันกับนานา
อารยประเทศ พ.ศ.2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 
ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 จนถึงปัจจุบันเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล 
และกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด  
ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการ
บำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง 
 เทศบาลต้องจัดบริการสาธารณะอย่างเต็มความสามารถทุกด้าน เรียกว่าเขตเทศบาลต้องน้ำไหล        
ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ นำสู่คุณภาพชีวิติที่ดี เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี       
เป็น "วันเทศบาล" นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการวันเทศบาลขึ้น เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่ง
รากฐานประชาธิปไตยของเทศบาลคือ เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ด้วยบทบาท
หน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เชิงบริการของเทศบาลก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง วันเทศบาล จึงมีความหมาย     
ต่อ   คนเทศบาลที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นเคียงข้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไม่ว่าร่วมคิด ร่วมทำ หรือร่วมตรวจสอบ นั่นเอง 
๓.วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคนตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  
 ๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคน
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้าง  ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า    
ทุกคนให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน และผูกพันต่อสถาบันของตนเอง 
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
ในรอบปีที่ผ่านมา  
 ๕. เพื่อปลูกฝงัและสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดให้กับบุคลากรในองค์กร  
 ๖. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
 7. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดจัดขึ้นร่วมกัน 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 ๕.๑ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน เพื่อวางแผนการดำเนนิงานร่วมกัน  
 ๕.๒ จัดทำโครงการเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ  
 ๕.๓ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการ  
 ๕.๔ ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้ 
       - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รณรงค์ทำความสะอาด ๕ ส. บริเวณอาคารและรอบๆ อาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
       - จัดพิธีการทางศาสนา การทำบุญเลีย้งพระ  
       - จัดบอร์ดประชาสัมพนัธ์วันเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคนตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมากยิ่งขึ้น 
 10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคน
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น 
 10.3 เป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า    
ทุกคนให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน และผูกพันต่อสถาบันของตนเอง 
 10.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของเทศบาล 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ลำดับท่ี 24 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนี     
ในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กร หรือเกิดจากลักษณะงาน วิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน      
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แต่สิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนำไปสู่องค์กร ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 ดังนั้นเทศบาลเมอืงปรกฟ้า จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”ที่กำหนดดัชนีใน
การประเมินการปฎิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น      
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ดำเนินงานใหสู้งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือปฏิบัต ิ
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟา้ 
6. วิธีดำเนนิการ 
 1. จัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการของทุกภาคส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพนัธ์แจง้ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกองของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 มีการจัดทำข้อตกลงปฏิบตัิราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
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ลำดับท่ี 25 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา       

การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี            
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองปรกฟ้า ใช้เป็นกรอบ
แนวทาง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี
ข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชน ไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคม 
ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเร่ืองที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒ -
๒๕๖๔) 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในเทศบาลเมือง    
ปรกฟ้า มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตสำนึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชน
ผู้รับบริการ 
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 ๓. เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
 ๔. เพื่อเช่ือมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนา ๔ ปี ของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้ากับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๕. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามมิติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙, หนังสือ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ด่วน ที่ ชบ๐๐๒๓.๔/ว๑๖๓๔ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ๖. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๗. เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กรณีเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเร่ืองร้องเรียน 
 ๘. เพื่อดำเนินงานตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๐๔/ว๐๐๙๓ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

4. เป้าหมาย 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒ -๒๕๖๔) 
เป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ มีจริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต         
เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๔) ของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า(ฉบับปรับปรุง) 
 6.๒. ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.๒๕๖2-
๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 6.๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 6.๔. เสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๔) ของเทศบาลเมือง    
ปรกฟ้า ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า พิจารณาลงนามประกาศใช้ 
 6.๕. จัดส่งแผนฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำ
จังหวัดชลบุรี ทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น, พนักงานจ้าง, คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภาฯ, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทราบ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ รวมถึงประชาชนของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยม อุดมการณ์ในการที่จะต่อต้าน
การทุจริต โดยจะปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
 10.๒. เพื่อทำให้เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีการบริหารราชการที่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง    
ที่ดมีีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 10.๓. เพื่อทำให้เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ต่อองค์กร ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือม่ัน 
 10.๔. เพื่อทำให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ เป็นอันหนึ่ง         
อันเดียวกัน มีความสามัคคี รู้จักการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงงาน ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และให้เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
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ลำดับท่ี 26  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้อง  
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อจดัให้มีเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปน็ไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกีย่วกับเร่ืองร้องเรียน 
5. พืน้ที่ดำเนนิการ  
 เทศบาลเมืองปรกฟา้ 
6. วิธีดำเนนิการ  
 6.1 การกำหนดผู้รับชอบเร่ืองร้องเรียน  
 6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเร่ืองเรียนของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
 6.3 ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลเมือง    
ปรกฟ้า ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)  
8. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองวิชาการและแผนงาน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนดำเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียนของเทศบาล
เมืองปรกฟ้า ดำเนินการเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน          
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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ลำดับท่ี 27 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
2. หลักการและเหตุผล   
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ      
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่าง
โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ  
 ดังนั้น เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น        
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พืน้ที่ดำเนนิการ  
 เทศบาลเมืองปรกฟา้  
6. วิธีดำเนนิการ  
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกบัดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงนิแผน่ดิน  
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด  
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)  
8. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองปรกฟ้าจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา้วสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ลำดับท่ี 28 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า      
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญตัิใหห้น่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ทำ
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนิน      
การต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  เทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงได้ให้มี
สถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมือง
ปรกฟ้าให้บริการ โดยมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ      
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเป็นปจัจบุัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
 4. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีการบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
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ลำดับท่ี 29 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจ
หน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทำมาตรการ“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”ขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคญัและเข้าถงึงา่ย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่และนอกเขต เพื่อให้เข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 
10 ประเภทข้ึนไป 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก ่
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - แผนการดำเนินงาน 
  - แผนอัตรากำลงั 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  - เทศบัญญัตงิบประมาณประจำป ี
  - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำปี 
  - คู่มือการจัดทำแผน 
  - ผลงานเทศบาล 
  - รายงานสถติิการคลงั 
  - ประกาศจดัซื้อ-จดัจา้ง 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
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  - งบประมาณรายจา่ยประจำปี 
  - ข้อมูลรายรับและรายจา่ย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
  - ผลงานเทศบาล 
  - รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร ่
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ลำดับท่ี 30 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่หลักในการบริการสาธารณะ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้าจำเป็นต้องอาศัย
หลักการสนับสนุนหลายด้าน โดยการประชาสัมพันธ์เป็นการสนับสนุนอีกด้านหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร 
ภารกิจ และผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร ตลอดจนหนังสือ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม โครงการ และผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเข้าใจในบทบาทภารกิจ และการ
บริหารงานของเทศบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการดำเนินงานของเทศบาลเมือง 
ปรกฟ้า และความเคลื่อนไหวของเทศบาล ให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตลอดจน
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 2. เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - จัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน 
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ได้รับทราบ
อย่างครอบคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ฉบับ/คร้ัง 
 - จัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน 
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้ประชาชนทั่วไปประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง    
ปรกฟ้า ได้รับทราบอย่างครอบคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ฉบับ/คร้ัง  

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟา้ 

6. วิธีดำเนนิการ 
 ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรม โครงการตา่งๆ ของแตล่ะสำนัก/กอง/ฝา่ย ทีไ่ด้จดัขึ้น 
 ๒. จัดทำร่างวารสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อ
คณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 ๓. ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 
 ๔ . นำวารสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ ได้ไป
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ
ทราบ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดทำวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่า
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวารสารของเทศบาล ค่า
จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพวงมาลา ฯลฯ ตั้งไว้ 
250,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 1. เพื่อให้ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้อย่างครอบคลุม 
 2. เพื่อให้เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีวารสารเทศบาล เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลเฉพาะกิจและ
หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่ได้รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เผื่อเผยให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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ลำดับท่ี 31 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ  
 ดังนั้น เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม  (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมือง  
ปรกฟ้า ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น  
 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนที่เข้าถงึประชาชนไดง้่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ่ 
  - บอร์ดหนา้สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟา้  
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองปรกฟา้ ตามชุมชน/หมู่บ้าน  
  - ประกาศเสยีงตามสาย/หอกระจายขา่ว  
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง  
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผา่นทางเว็บไซต ์ 
  - ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมลูผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ลำดับท่ี 32 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร     
แก่ประชาชนในพื้นที่ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กำหนดไว้ ประกอบกับ
เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีพื้นที่ถึง 182.06 ตารางกิโลเมตร 14 ชุมชน ทำให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร        
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงนั้นทำได้ยาก ฉะนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๗ 
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เกี่ยวกับการอำนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ .ศ .๒๕๔๐  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาส  ในการได้ รับ รู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ             
การดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีการปกครอง           
โดยประชาชนยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีข้อยกเว้นอัน
ไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
หรือต่อประโยชน์ท่ีสำคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยงัผลให้ประชาชนมี
โอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ี เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วยประกอบ
กับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกีย่วกับการดำเนนิงานตา่ง ๆ ของเทศบาล 
 ๓.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โครงการ และกิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนทราบมากขึ้น 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งเทศบาลกบัประชาชน ในการมาตดิต่อราชการ 

๔. เป้าหมาย 
 เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟา้ให้มากขึ้น 

๕. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟา้ 

6. วิธีดำเนนิการ 
 ๕.๑ นำข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลไปเผยแพร่เป็นประจำและ
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
 ๕.๒ มอบหมายเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมลู 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 กองวชิาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ เทศบาลเมอืงปรกฟ้ามศีนูยข์อ้มลูขา่วสารทีม่ขีอ้มลูขา่วสารใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 
 ๑๐.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงปรกฟ้าไดท้ราบรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูข่าวสารและการ
ด าเนินกจิการของเทศบาล 
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 3.2 การรับฟังความคิดเหน็ การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ลำดับท่ี 33 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชน และการออก
ประชุมประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ยกฐานะขึ้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยจุดเร่ิมต้นของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 คือแผนชุมชน 
ซึ่งเป็นสิ่งเร่ิมต้นของการกำหนดทิศทางของการพฒันาชุมชน และเป็นการเช่ือมโยงในการจัดทำแผนพัฒนาของ
เทศบาลในการที่จะจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่น กรอปกับเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อประสานงานต่อเทศบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ และเป็น
ตัวแทนของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อกำหนดทิศทางของชุมชน เพื่อเป็นการเช่ือมโยงในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลในการที่จะจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่น 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดแผนชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชน และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน จึงจัดโครงการส่งเสริมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชน และการ
ออกประชุมประชาคม ขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน 
 3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ จำนวน 14 ชุมชน 
 4.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 4.3 ประชาชนในแตล่ะชุมชน จำนวน 14 ชุมชน 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ศาลาประชาคมประจำหมู่บา้น ชุมชนที่ 1 - 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวดัชลบุรี 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำโครงาร 
 6.2 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมให้ชุมชน จำนวน 14 ชุมชนทราบ 
 6.3 ประสานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช้าร่วมประชาคม 
 6.4 อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน/ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแต่ละชมุชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้จาก 14 ชุมชน 
 ช่วงที่ 2 ออกประชุมประชาคม เพื่อรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 14 ชุมชน 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า หน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมและทบทวนการ
จัดทำแผนชุมชนและการออกประชุมประชาคม งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดทำแผนชุมชนและสามารถนำไป
ถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา     
ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและประชาชน 
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ลำดับท่ี 34 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมือง      
ปรกฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล   
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน    
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุขและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ จึงได้จัดตั้งให้มีช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อทำหน้าที่การจัดการข้อร้องเรียน/       
ร้องทุกข์ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อทำหน้าที่การจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน     
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  มีขั้นตอน
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. มีการปฏิบัติงาน ข้อกำหนด ระเบียบ หลักการ ในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้
อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน  ผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 5. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 6. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลเมืองปรกฟ้ากับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเช่ือม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. วิธีดำเนนิการ  
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 5.3 นำเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน  
 5.4 แจง้ผลการปฏิบัตงิานให้ผู้ร้องทราบ  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์  
 6.1 สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
 6.2 ทางโทรศัพท ์0-3816-7062-4 โทรสารหมายเลข 0-3816-7062-4 ต่อ 124 
 6.3 เฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 6.4 ทางเว็บไซด์ www.prokfacity.go.th  
 6.5 ทางไปรษณีย ์999 หมู ่7 ตำบลเกาะจนัทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวดัชลบุรี 20240  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 10.1 มีสถิติจำนวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
สังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล
เมืองปรกฟ้า  
 10.2 สามารถดำเนนิการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 10.3 แจง้ผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ลำดับท่ี 35 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
คร้ังจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเร่ืองการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปญัหาทุจริต  
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ    
มาปฏิบัติ  
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พืน้ที่ดำเนนิการ  
 เทศบาลเมืองปรกฟา้  

6. วิธีดำเนนิการ  
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสรจ็แจง้ผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)  

8. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิชาการและแผนงาน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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ลำดับท่ี 36 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการการจัดกจิกรรมวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศ
ไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2441          
ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิ รูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัย เช่นเดียวกันกับนานา
อารยประเทศ พ.ศ.2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 
ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล 
และกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด ถือ
ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการ
บำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง 
 เทศบาลต้องจัดบริการสาธารณะอย่างเต็มความสามารถทุกด้าน เรียกว่าเขตเทศบาลต้องน้ำไหล         
ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ นำสู่คุณภาพชีวิติที่ดี เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น    
"วันเทศบาล" นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการวันเทศบาลขึ้น เพื่อให้บรรลุปรัชญา      
แห่งรากฐานประชาธิปไตยของเทศบาลคือ เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ด้วยบทบาท
หน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เชิงบริการของเทศบาลก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง วันเทศบาล จึงมีความหมายต่อคน
เทศบาลที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นเคียงข้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่า
ร่วมคิด ร่วมทำ หรือร่วมตรวจสอบ นั่นเอง 

๓.วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคนตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  
 ๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคน
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้าง  ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า   
ทุกคนให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน และผูกพันต่อสถาบันของตนเอง 
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล  
ในรอบปีที่ผ่านมา  
 ๕. เพื่อปลูกฝงัและสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดให้กับบุคลากรในองค์กร  
 ๖. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดจัดขึ้นร่วมกัน 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 ๕.๑ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน เพื่อวางแผนการดำเนนิงานร่วมกัน  
 ๕.๒ จัดทำโครงการเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ  
 ๕.๓ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการ  
 ๕.๔ ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้ 
       - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รณรงค์ทำความสะอาด ๕ ส. บริเวณอาคารและรอบๆ อาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
       - จัดพิธีการทางศาสนา การทำบุญเลีย้งพระ  
       - จัดบอร์ดประชาสัมพนัธ์วันเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคนตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
 10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคน
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
 10.3 สร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการและลูกจา้ง ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทุกคนให้มีความรักสมัคร
สมานสามัคคีกัน และผูกพันต่อสถาบันของตนเอง 
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ลำดับท่ี 37 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขและเพิ่มเติม กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีการบริการ  
ที่สะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมือง   
ปรกฟ้า ได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนในเขต จึงได้จัดทำ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารรวมทั้ง 
เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็น ปัจจุบันด้วยประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส่วนมากประกอบอาชีพด้านค้าขาย เกษตรกรรม และรับจ้างตามโรงงานต่างๆ หรือ
รับจ้างทั่วไป   ทำให้ไม่สะดวกในการไปติดต่อขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานของทางราชการ 
 สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ
เทศบาลให้ประชาชนทราบ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการต่างๆ          
จากหน่วยงานของราชการ เช่น การให้บริการแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การชำระภาษี งาน
ทะเบียนราษฎร งานการศึกษานอกโรงเรียน บริการตัดผมชาย-หญิง การบริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตรวจโรค
ทั่วไป การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค(OTOP) และการให้บริการด้านข้อมูลของหน่วยงานราชการ เป็นการ  
บูรณาการร่วมโครงการกิจกรรมอำเภอเคลื่อนท่ี 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการทำงานเชิงรุกในการับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน ทำให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ 
 2. เพื่อเป็นการพบปะประชาชนในเขตเทศบาลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น บริการให้คำแนะนำการ
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร แนะนำการชำระภาษี การรักษาพยาบาล การบริการตัดผมฟรี 
 ๔. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และในการไปติดต่อราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ๕. เพื่อเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐในเขตอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาล ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
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6. วิธีดำเนนิการ 
 1. จัดทำและเสนอโครงการ 
 2. ดำเนนิการประชุมช้ีแจงทกุหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จำเปน็ในการจัดงาน 
 4. ส่งหนังสือแจ้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน 
 5. ดำเนนิการตามโครงการ 
 6. หน่วยงานเทศบาลดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
  สำนักปลัด 
  - รับปรึกษาปัญหาดา้ยสุขภาพและสวัสดิการผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และ ผู้ด้อยโอกาส 
  - ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียน 
  - ให้ความรู้และปรึกษาด้านสาธารณภัย แจกเอกสารแผน่พับด้านสาธารณภัย 
  กองคลัง 
  - ยื่นแบบประเมินภาษ ี
  - รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย โรงงเรือน ค่าขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายใต้
โครงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
  - ให้ความรู้ด้านภาษีประเภทต่างๆ 
  กองการศึกษา 
  - บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา รับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  กองช่าง 
  - รับคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
  - ให้คำปรึกษาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
  กองวิชาการฯ 
  - เทศบัญญัติต่างๆ 
  - ความรู้เก่ียวกับการขอข้อมูลข่าวสาร 
  กองสาธารณสุขฯ 
  - รับบริการปรึกษาด้าสุขภาพ 
  - รับจดใบอนุญาตกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  - แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 30,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 1. ประชาชนสามารถค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และลดค่าครองชีพ 
 2. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการของเทศบาล 
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหด้ีขึ้น ใส่ใจสขุภาพอนามยัของตนเอง 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริการกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับท่ี 38 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชน และการออก
ประชุมประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ยกฐานะขึ้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยจุดเร่ิมต้นของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 คือแผนชุมชน 
ซึ่งเป็นสิ่งเร่ิมต้นของการกำหนดทิศทางของการพฒันาชุมชน และเป็นการเช่ือมโยงในการจัดทำแผนพัฒนาของ
เทศบาลในการที่จะจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่น กรอปกับเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อประสานงานต่อเทศบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ และเป็น
ตัวแทนของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อกำหนดทิศทางของชุมชน เพื่อเป็นการเช่ือมโยงในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลในการที่จะจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่น 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดแผนชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชน และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน จึงจัดโครงการส่งเสริมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชน และการ
ออกประชุมประชาคม ขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน 
 3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ จำนวน 14 ชุมชน 
 4.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 4.3 ประชาชนในแตล่ะชุมชน จำนวน 14 ชุมชน 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 1 - 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำโครงาร 
 6.2 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมให้ชุมชน จำนวน 14 ชุมชนทราบ 
 6.3 ประสานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช้าร่วมประชาคม 
 6.4 อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน/ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแต่ละชุมชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้จาก 14 ชุมชน 
 ช่วงที่ 2 ออกประชุมประชาคม เพื่อรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 14 ชุมชน 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า หน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมและทบทวนการจัด  
ทำแผนชุมชนและการออกประชุมประชาคม งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดทำแผนชุมชนและสามารถนำไป
ถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้
เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 82 - 

ลำดับท่ี 39 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ต้องดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนำ
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ    
ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทำกิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔ เพื่อให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกำหนด 

๓.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อยา่งถกูต้องตามมาตรฐานการปฏิบตัิราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 3.3 เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทำประกาศประชาสมัพันธ์การดำเนินโครงการ 
 6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้ 
      (1) ให้คณะกรรมการฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นแนวทาง 
      (2) ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล ปีละ 2 คร้ัง และเสนอผล
การประชุมให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดำเนินการ 
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     (3) ให้คณะกรรมการฯ กำหนดและจัดรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
 6.7 การดำเนินกจิกรรมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 6.8 การติดตามและประเมินผล 
 6.9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการ แก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

ลำดับท่ี 40 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 2.๑ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คำปรึกษา
อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  การตรวจสอบ
ภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
 ๒.2 การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กร   
ในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  ทั้งในด้านการเงิน
และการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยการเสนอ
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสำเร็จเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ อปท. มีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ป้องกันการร่ัวไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ  การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงาน     
การบริหารจัดการการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ รวมทั้ง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการให้สอดคล้องกับ
แผนงาน โครงการและนโยบายของส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  การประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 ๓.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และมตคิณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท   
ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๓.๓ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้
การปฏิบัติงาน ตาม (๓.๑) และ (๓.๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้นรวมทั้ง
เสนอแนะ เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลและประหยัดยิ่งขึ้น  รวมทั้งเสนอแนะ   
เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ 
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 ๓.๔ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๓.๕ เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 
 ๓.๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของเทศบาลเมืองปรกฟา้ 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.๑ วางแผนการตรวจสอบภายใน 
 6.๒ ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในตามแผนที่วางไว ้
 6.๓ รายงานผลการตรวจสอบ 
 6.๔ ติดตามผลการตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2652 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการ เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ๑0.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 ๑0.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑0.๓ การใช้ทรัพยากรของ สำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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ลำดับท่ี 41 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมนิผลการควบคมุภายในเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
๒๕๔๔ กำหนดให้เทศบาลเมืองปรกฟ้าในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน   
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสีย่งที่เกิดจากการดำเนนิกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการร่ัวไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริต       
ในหน่วยรับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตร ี
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัองค์กรของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 ๓.2 เพื่อให้ส่วนราชการรับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหลการ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.3 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 ๓.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมือง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปรกฟ้า (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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 ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ. ๓) 
ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด  และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนงานย่อย) 
 ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า รายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ. ๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่          
หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงานและทุกกอง ในเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      
ผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ                
ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

ลำดับท่ี 42 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทางานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง             
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 3.3 ปฏิบตัิงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ  
 เทศบาลเมืองปรกฟา้  

6. วิธีดำเนนิการ  
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และ
ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลเมืองปรกฟา้  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่หรือผู้รับบริการ 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ลำดับท่ี 43 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายชุมชนต่างๆ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่มีความสำคัญปัญหาหนึ่งของทุกประเทศทั่วโลก  
โดยเฉพาะประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปช่ันมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  ทั้งภาคราชการ 
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ     
การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยนั้นสืบเนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็น
อุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย ยกย่องคน
ที่มีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของ
ภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เร้ือรังสะสมมานาน และเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ
ชุมชน  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ตระหนักและ
ให้ความสำคัญกับความประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่       
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด งานกฎหมายและนิติกรรม กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  โดยการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมเก่ียวกับกฎหมายชุมชนต่างๆ ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาเทศบาล 
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 ๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
 ๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
คณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปรกฟ้า    

๕. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์  อำเภอเกาะจนัทร์  จงัหวัดชลบุรี 
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๖. วิธีดำเนนิการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 ๒. ประสานผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓. ประเมินผลการจัดทำโครงการ 
  ๔. สรุปผลการจัดทำโครงการพร้อมรายงานผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและนิติกรรม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๑๐.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
 ๑๐.๓ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันลดน้อยลง 
  ๑๐.๔ การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับท่ี 44 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีและผู้นำท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และประสบ
ความสำเร็จ ดังนั้น องค์กรจึงต้องพยายามสรรหาคัดเลือกคนที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่องค์กร เพื่อให้คนเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ด้วยดี และเมื่อคนได้ก้าวเข้าสูอ่งค์กรแล้ว ทุกคนจะต้องมีความรัก 
ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในองค์กร และมีความรัก ความเข้าใจ ความตั้งใจ ความจริงใจในการทำงาน     
จะเห็นได้ว่าในการทำงานในองค์กร ทุกคนย่อมมีความต้องการและความคาดหวังให้งานในหน้าที่ของตนเอง
ดำเนินไปด้วยดี และประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชีวิต ดังนั้นการทำงาน     
ทุกคนจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อให้เป็นคนท่ีมีศักยภาพและขีดความสามารถตามที่องค์กรต้องการ 
 การฝึกอบรมเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพราะการฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใหม่ๆ มีทักษะเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติที่ดี การฝึกอบรมเป็น
การผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และประสบการณ์ ทำให้เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเพื่อนำพาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้
ด้านหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ 
 3.2 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้
ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักการบริหารและการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำร ิ
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างหมู่คณะระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้งของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

๕. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๖. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 ประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน 
 6.3 ประเมินผลการจัดทำโครงการ 
 6.4 สรุปผลการจัดทำโครงการพร้อมรายงานผู้บริหารทราบ 
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๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 3 ปี (ปงีบ พ.ศ.2562 - 2564) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายรายจ่ายหมวด
อื่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น ตั้งไว้ 
700,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจา้หนา้ที่ สำนักปลดัเทศบาลเมืองปรกฟา้ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่       
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน 
 10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจา้ง สามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม และศึกษาดงูานมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมือง
ที่ดี การปฏิบตัิงานในหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและท้องถิ่น 
 10.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีความรักความสามัคคี มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร 
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ลำดับท่ี 45 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล    
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 รัฐมีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณและบุคลากรให้เทศบาลเพิ่มมากขึ้น สมาชิก
สภาเทศบาล มีหน้าที่ที่สำคัญในกระบวนการนิติบัญญัติของเทศบาล และมีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแล
การบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้ง
ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น 
สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง สามารถ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมีความเข้าใจในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัตงิาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ รวมทั้งแนวทางการบริหารงานรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้พื้นฐานในตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชน รู้จุดเด่น จุดด้อย ของงาน และองค์กร 
เพื่อปรับเป็นกลยุทธ์ในการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และประชาชนเป็นหลัก  
4. เป้าหมาย  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
5. พืน้ที่ดำเนนิการ  
 เทศบาลเมืองปรกฟา้  
6. วิธีดำเนนิการ  
 ให้สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลกันเองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงาน
ของเทศบาล  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564)  
8. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด กองคลงั กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองวิชาการ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 ภารกิจงานของเทศบาลเมือง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้ามีส่วนร่วม
พัฒนาและตรวจสอบ 
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

ลำดับท่ี 46 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองปรกฟ้า(LPA) 

2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) โดยมีการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลจำนวน 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล และแบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น ตามแบบที่     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 

๓.วัตถุประสงค์  
 3.๑. เพื่อเสนอผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้าในรอบปีที่ผ่านมา  
 3.๒. เพื่อวัดผลประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผลการดำเนินงานของแต่ละด้านร้อยละ 60 ขึ้นไป 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 ๕.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
 ๕.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายในการตอบโจทย์ตัวช้ีวัดต่างๆ  
 ๕.๓ รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำเล่ม และเตรยีมต้อนรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองปรกฟา้ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับ
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปในแต่ละด้าน 
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ลำดับท่ี 47 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการติดปา้ยประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่     
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย     
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓.วัตถุประสงค์  
 3.๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 3.๒. เพื่อแสดงเจตนาในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

5. พืน้ที่ดำเนนิการ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

6. วิธีดำเนนิการ 
 ๕.๑ ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพนัธ ์
 ๕.๒ ปิดประกาศประชาสัมพนัธ์ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟา้  
 ๕.๓ จัดเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
 5.4 บันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5.5 เสนอผู้บริหารพิจารณา 
 5.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเร่ืองที่รับการร้องเรียนมา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2562-2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 จำนวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ลำดับท่ี 48 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กำหนดให้เทศบาล       
มีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง         
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป  
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  
 ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส       
ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น เทศบาลเมืองปรกฟ้า พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น    
จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน    
การดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1. เพื่อสรา้งแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิน่ 
 3.2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญัหาการทุจริต 
 3.3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปอ้งกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟา้ 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
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6. วิธีดำเนนิงาน 
 6.1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การปอ้งกันการทุจริตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 6.2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 6.3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลเมือง   
ปรกฟ้า ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
 6.4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน      
การทุจริต 
 6.5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองปรกฟ้า กับบุคคล องค์กรส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 10.2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญัหาการทุจริต 
 10.3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปอ้งกันการทจุริตในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 1 40,000.00

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 1 120,000.00

3 มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 0.00

4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองปรกฟ้า 1 100,000.00

5 มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2 0.00

6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3 0.00

7 กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00

8 โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 1 100,000.00

9 มาตรการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 2 0.00

10 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปรกฟ้า 4 0.00

11 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 2 0.00

12 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 0.00

13 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง

3 10,000.00

14 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00

15 กิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

16 มาตรการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองปรกฟ้า 3 0.00

17 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 4 40,000.00

18 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 2 0.00

19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น 4 100,000.00

20 โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี 1 100,000.00

21 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน 1 120,000.00

22 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00

23 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 3 0.00

24 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยแก่เยาวชน 1 60,000.00

25 โครงการการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 3 10,000.00

26 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 4 0.00

27 มาตรการแสดงออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 2 0.00

28 กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองปรกฟ้า (LPA) 4 0.00

29 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 0.00

30 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3 0.00

31 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 3 100,000.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

32 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 0.00

33 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 2 10,000.00

34 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและหลากหลาย 3 0.00

35 กิจกรรมการให้บริการรับชำระภาษี 2 0.00

36 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 150,000.00

37 กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 2 0.00

38 กิจกรรมจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล 3 0.00

39 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง

3 10,000.00

40 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 3 0.00

41 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 3 0.00

42 โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น 1 70,000.00

รวมทั้งสิ้น 1,140,000.00 36 4 1 2

** ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน ชลธิชา รองทอง



คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


