
 
แผนปฏบิัติการสง่เสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทจุริต 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 
งานการเจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
โทร๐-๔๒๕๙-๙๖๘๒ 

โทรสาร๐-๔๒๕๙-๙๖๘๓ 
 
 



๒ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  

๑. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งยกฐานะจากสุขาภิบาลศรีสงคราม 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่อยู่บนหลักการกระจายอ านาจการ 
ปกครองและมีบทบาทหน้าที่ในการบริการสาธารณะกับประชาชนในพ้ืนที่ จึง  
ควรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรม    โดยเป็นทั้งคนเก่งและคนดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเพียง 
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกันด้วย เพ่ือให้บุคลากรใน
องค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมี 
ประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการและ            
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลศรีสงครามปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ตามประกาศเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม เรื่ อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของข้ าราชการ 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึก  
ของข้าราชการของเทศบาลต าบลศรีสงครามให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ มุ่งมั่นสร้างความเลื่อมใสศรัทธา  ให้
ได้รับความเชื่อถือ ยกย่องจากบุคคลทั่วไป 
๒. วิสัยทัศน์ 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

 
 
๓. เป้าประสงค์ 
 ๑) เพ่ือส่ งเสริมให้ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐทุกระดับ 
มีคุณภาพ คุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนางานด้วยการสร้ างค่านิยมร่ วม  
เพ่ือความสุขของประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓) เพ่ือยกย่องเชิดชูข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๔) เพ่ือสร้างสรรค์สังคมราชการไทยให้ตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม 
ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ ก ฎ แ ห่ ง ก ร ร ม  แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง บุ ค ค ล ผู้ ก ร ะ ท า ดี เ พ่ื อ 
ราชการไทย 



๓ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

ส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ)  

1.กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันท าการ 
   ช่วงเช้า 07.00-08.00น. ช่วงเย็น 16.30 น.-17.00 น 
2. เว็บไชต์เทศบาลต าบลศรีสงคราม  www.sksm.go.th 
3. เฟสบุ๊คงานประชาสัมพันธ์ ทต.ศรีสงคราม  

1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 

งานประชาสัมพันธ์ 

จัดให้มีกลไกหรือช่องทางรับข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากประชาชน 

 มีช่องทางการร้องเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ   
5  ช่องทาง  
1.ตู้รับฟังความคิดเห็น    2.ไลน์สายด่วนเทศบาล 
3.เฟสบุ๊คเทศบาล          4. เว็บไชต์เทศบาล 
5.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 042-599653/สายตรงผู้บริหาร 
061-1234889 

1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 

งานประชาสัมพันธ์ 

ปลูกจิตส านึกเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความตะ
หนักและรับรู้ถึงผลร้ายของการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 

๑. การคัดเลือกบุคลากรที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
๒.โครงการยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ท าความดี 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

เดือน กันยายน 2564 
 
1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 
เดือน กันยายน 2564 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
งานการเจ้าหน้าที่ 
งานการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 

http://www.sksm.go.th/


แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

ส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม 
(ผ่านเว็บไชต์ www.sksm.go.th ) 
 

๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ 
และการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาล
ต าบลศรีสงครามในทีป่ระชุมประจ าเดือน 
๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น การประชุมประจ าเดือน แผ่นพับ  
๑.๒ การจัดแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 งานนิติการ 
งานประชาสัมพันธ์ 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(ผ่านเว็บไชต์ www.sksm.go.th ) 
 

1.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
2.ประกาศจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
3.รายงานการรับจ่ายเงินประจ าเดือน 
4.สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
5. ระบบการจัดชื้อจัดจ้างในระบบ egp 

เดือน กันยายน 2563 
1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 
1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 
1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 
1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

 

การป้องกันการทุจริต 
(ผ่านเว็บไชต์ www.sksm.go.th ) 
 

1.ประกาศวัฒนธรรมองค์กร 
2.ประกาศเจตจ านงสุจริต 
3. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานธุรการ 
งานนิติการ 

 
 
 
 

http://www.sksm.go.th/
http://www.sksm.go.th/
http://www.sksm.go.th/


๔ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

ส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 5.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
6.ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
7.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
8.มาตรการวางระบบให้ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 ภาคผนวก 
 

 



 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
ที่ 012 /256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการประเมินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจ าปีงบประมาณ  2564 

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

                   ด้วย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.256๔  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ
การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ที่ผ่านมา  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงต่อเนื่อง  
ซ่ึงมีตัวชี้วัดการประเมิน  10  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
       1.  การปฏิบัติหน้าที่ 
       2.  การใช้งบประมาณ 
       3.  การใช้อ านาจ 
       4.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
       5.  การแก้ปัญหาการทุจริต 
       6.  คุณภาพการด าเนินงาน 
       7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
      8.  การปรับปรุงระบบการท างาน 
      9.  การเปิดเผยข้อมูล 
       10. การป้องกันการทุจริต   
                    ซึ่งใช้เครื่องมือในการประเมิน  3  เครื่องมือ  ประกอบด้วย   
(1) แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)   
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency  Assessment (OIT) 
ซึ่งการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (OIT) จะต้องแสดงข้อมูลทางเว็บไซต์ของส านักงานเพื่อเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวชี้วัดที่  9   การเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย  คือ  (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การ
บริหารงาน  (3) การบริหารงบประมาณ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใส 
 ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต  (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการตอบแบบส ารวจตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ครอบคลุมทุกข้อค าถามและทัน
ตามก าหนดเวลา  จึงได้แต่งตั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม  (Integrity and Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ดังนี้ 
 



-2- 
 

          1. นางอักษร  แก้วจันทร์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ก ากับดูแลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลต าบลศรีสงครามให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลอบคลุมทุก
ค าถามและทันตามก าหนดระยะเวลาการประเมิน 
          ๒. นางสาวพายรินทร์  พุทธรักษา  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    รับผิดชอบระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลต าบลศรีสงครามและรับผิดชอบการประเมิน (1) แบบวัดความ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  Internal  Integrity  and Transparency  Assessment (IIT) แจ้งบุคลากร
เทศบาลที่มีอายุงานตั้งแต่ 1  ปี ขึ้นไปตอบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก External  Integrity and Transparency  Assessment (EIT)  ขอความร่วมมือประชาชนผู้มา
รับบริการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data 
Integrity and Transparency  Assessment (OIT) หัวข้อ ๐13,๐14,๐๑๕,๐๑๖,034,035,๐42 และ๐43 
         ๓. นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล    รับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ Open Data Integrity and Transparency  Assessment (OIT)  หัวข้อ ๐1,๐2,๐3,๐5,๐๒๕,๐๒๖ 
027 และ028  
         ๔. นายสรรเพชญ  พรหมประกาย   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     รับผิดชอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency  Assessment (OIT)  หัวข้อ ๐4,๐10,๐
11 และ ๐12  
         ๕. ว่าที่ร้อยเอกอดิศักดิ์  ปิระนันท์   ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  รับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) หัวข้อ ๐18,๐19,๐๒๐,๐๒๑,
022,023 และ024  
        ๖. นางสาวช่อลดา  อนุญาหงษ์   ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  รับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ Open Data Integrity and Transparency  Assessment (OIT) หัวข้อ ๐7,๐8,๐9,017,032 
และ033  
        ๗. นายศุภชัย  ทิพประมวล   ต าแหน่ง  นิติกร   รับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open 
Data Integrity and Transparency  Assessment (OIT)  หัวข้อ ๐6,๐29,๐30,031,036,037,039,040 
และ 041  
 

       มีหน้าที่  ก ากับการจัดเก็บข้อมูล  และจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัดเพ่ือรายงาน
ผ่านระบบทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ภายในวันที่ ๓๐  เมษายน  256๔ 
   

       ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  ให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ให้
รายงานนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม  เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๔ 
 
 (นางสาวนวรัตน์   ลิจ้วน) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 



    
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

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

                 ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดย 
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก 
หน่วยงานเข้าร่วมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น   
 

                  ข้าพเจ้าในฐานะของผู้บริหารของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ขอประกาศเจตจ านงว่า จะบริหารงาน
ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน
แก่สังคมว่า เทศบาลต าบลศรีสงคราม มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้
เทศบาลต าบลศรีสงคราม เป็นส่วนราชการปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  โดยจะด าเนินการดังนี้ 
                    ๑.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนด 
                     ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงานทุกระดับ 
                     ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
                     ๔. ร่วมสร้างและปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ลูกจ้างใน
โครงการจ้างเหมาตามภารกิจ ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
                     ๕. ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ลูกจ้างในโครงการจ้างเหมาตามภารกิจ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ รณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริตและเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                      ๖. ร่วมกันด าเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็ม
ก าลังสามารถ   
 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
 

 
 
 
 

   (นางสาวนวรัตน์   ลิจว้น) 
 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

  นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

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

                  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ส่งเสริมธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  จึงได้ประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม เพ่ือให้การบริหารงานให้เป็นไปตามเจตจ านง
ดังกล่าว และให้เกิดการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสและการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  
                    ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
                          ๑.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความสุจริต 
เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
                         ๑.๒ ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน  เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
                          ๑.๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ  ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา  
                           ๑.๔ ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ ให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง ให้สรุปรายงานนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม ปีละ ๑ ครั้ง  
                 ๒. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
                            ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลศรี
สงคราม  
                            ๒.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
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                            ๒.๓ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
สะดวกในการสืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  
                             ๒.๔ มีแนวทางการติดตามทบทวน บท กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างาน รวมทั้ง
พัฒนาระบบการตรวจสอบและความคุมการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ โปร่งใส  
 
                            ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
 

 
(นางสาวนวรัตน์   ลิจ้วน) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
เรื่อง ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 

------------------------------------------------------------- 
  ด้วย เทศบาลต าบลศรีสงคราม  ได้ศึกษาพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากบุคลากรในองค์กร  โดยมีการ
เรียนรู้ซึ่งกันละกันและยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้นๆ  เกิดเป็นค่านิยมวัฒนธรรม
องค์กรของเทศบาลต าบลศรีสงครามขึ้น  ดังนี้ 
 

  1. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ไม่รับสินบน 
  3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  วิริยะ  อุตสาหะ  อดทน  เกิดผลดีต่อทางราชการ 
  4. มีความสามัคคี   ไม่ทะเลาะวิวาท 
                     ๕  มีจิตส านึกในการให้บริการ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีอัธยาศัยไมตรีต่อประชาชนผู้มารับบริการ 
 

  จึงขอให้บุคลากรเทศบาลต าบลศรีสงคราม ช่วยกันส่งเสริม  รณรงค์  และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานตามค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  เพ่ือให้เทศบาลต าบลศรีสงครามก้าวสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
ภารกิจและกลยุทธ์ที่วางไว้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว ชุมชน  และประชาชนผู้มารับบริการ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๔ 
 
 
 
 

(นางสาวนวรัตน์   ลิจ้วน) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 


