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“..คนไม่มีความสุจริต  คนไม่มีความมั่นคง  ชอบแต่มักง่าย  
ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์  ส่วนรวมท่ีส าคัญอันใดได้   

ผู้ท่ีมีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น  จึงจะท างานส าคัญ
ยิ่งใหญ่ท่ีเป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ..” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  12  กรกฎาคม  2522) 

“..ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอให้ท าหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่า
นึกถึงบ าเหน็จรางวัล  หรือผลประโยชน์ให้มาก  ขอให้ถือว่า
การท าหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่าง
ประเสริฐ  จะท าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและม่ันคง..” 

 
 (พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  

1 เมษายน  2533) 

  “...การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ไม่ควรจะถือเพียงแค่
ขอบเขตของกฎหมาย จ าเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรม
จรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” 
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
ของ ส านักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ 

 



 

 

 

 

ค าน า 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่
ประชาชนไทยส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยตรง  และเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว  
หรือในบางส่วนเห็นว่าการทุจริตสามารถท าได้  ถ้าตัวเองได้ประโยชน์ด้วย  ซึ่งทัศนคติเหล่ านี้เป็นผลมาจาก
กระบวนการที่ผ่านมายังไม่ได้ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง  ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมือง  การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก  ซึ่งในปัจจุบันร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  ได้ก าหนดในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  
มาตรา  63  “รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบดังกล่าว  อย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน  เพ่ือส่วนร่วม  ใน
การรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้านหรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ”การ
แก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม  เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  
กัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า 

  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ ให้มี การปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ  รัฐวิสาหกิจ
ในการแก้ไขและปูองกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกรูด และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไก การตรวจสอบ 
ควบคุมการใช้อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติราชการให้ มีความโปร่งใสและ
ยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 
เทศบาลต าบลกรูด   อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์  ได้เห็นถึงความส าคัญ ในเรื่องนี้  โดยเห็นว่าการสร้าง
องค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน  การปฏิบัติราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นธรรม และเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสเพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวบรรลุได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลกรูด  ให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม  วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-
2564)  ขึ้น เพ่ือปูองกันและขจัดปัญหาการทุจริตและหวังว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต นี้จะเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ต่อไป   

เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     เมษายน  2561 



 

 

 

 

   
 

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3.  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5.  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 
 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็ นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤตกิรรมการทุจร
ติมากยิ่งขึน้ 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้  

ส่วนที่  1 



 

 

 

 

-2- 
 
 
 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษ  ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตว์สุจริต  เป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิ๔ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง  
 
2. กรอบแนวคิดในการด าเนนิการ  
 กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  
มาจาก  
 1.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 2.  ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ  
 3. ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 4. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
วิสัยทัศน์  (vision)  
 “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่การ
พัฒนาเทศบาลกรูดอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ  (mission) 
 1.  พัฒนาการจัดการศึกษา  ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผังเมือง  สาธารณูปการ  สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
พ้ืนที ่
 3.  พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคมและชุมชนเพ่ือให้ชุมชน  เข้มแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองได้  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 4.  พัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง  อย่าง
ยั่งยืน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการท่องเที่ยว 
 5.  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 6.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารต าบลแบบบูรณาการ 

 
-  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis (จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ปัญหาของเทศบาลต าบล
กรูด 
 

1. ศักยภาพ (จุดแข็งของต าบลกรูด) 
 
จุดแข็ง ปัจจัยสนับสนุน ศักยภาพในการพัฒนา มุมอง 

1. มีการคมนาคมที่ดี สามารถ
ติดต่อได้ทั่วถึงทุกท้องถิ่น  
อ าเภอ จังหวัดและภูมภิาค 

1. มีถนนเซ้าเทิร์นตดัผ่าน 
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกระบี-่
นครศรีธรรมราช 
2. เป็นเส้นทางสายหลักท่ีต าบล
อื่นๆใช้เส้นทางผ่าน 

จุดศูนย์กลางของการขนส่ง 
 

ด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ 

2. เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ า
ดิบที่มีคุณภาพสูงตลอดทั้งป ี

เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากร  มีแหล่งน้ าดิบ คือ
คลองกะแดะไหลผ่าน 

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศวิทยา 

ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นค่าย
ลูกเสือแม่โมกข/์บ่อน้ าพุร้อนและ
ถ้ าวัดเขานางเภา  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการ
เรียนรูเ้ชิงนิเวศน์วิทยา 

ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
เศรษฐกิจ 

 
2. จุดอ่อนของต าบลกรูด 

จุดอ่อน สาเหตุ แนวทางพัฒนา มุมอง 
1. เสถยีรภาพทางการเมือง
ของท้องถิ่นน้อย  การพัฒนา
ไม่ต่อเนื่อง 

1. ไมม่ีการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี บริหารจดัการเมืองยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี
ทั้งระดับเทศบาลและชุมชน 

กระบวนการจดัการ
ภายในท้องถิ่น 

2. ไมม่ีพื้นท่ีก าจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล 

ไม่มีพื้นที่ก าจดัขยะ/ประชาชนไมม่ี
วินัยในการทิ้งขยะ 

รณรงค์ลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิด 

การบริหารจัดการ 

3. ความไม่เป็นระเบยีบ
เรียบร้อยและความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

มีโจรขโมย จัดตั้งเวรยาม/ตั้งจุดตรวจ
ภายในหมู่บ้าน/ 
ทุกครัวเรือนช่วยเป็นหเูป็น
ตาแจ้งเบาะแส 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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โอกาสของต าบลกรูด 
2.1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
2.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพยุงราคาสินค้า 
2.3 นโยบายของหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 อุปสรรคและภัยคุกคามต าบลกรูด 
ภัยคุกคาม สาเหตุ แนวทางพัฒนา มุมมอง 

1. ยาเสพติด สถาบันครอบครัวไมม่ั่นคงผลกระทบจาก
ระบบทุนนิยมฐานะทางเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนต้องแยกกันท างาน/ครอบครัว
แตกแยก 

สร้างความอบอุ่นในครอบครัว  
พัฒนาเศรษฐกิจให้มรีายได้เพิ่มขึ้น 
รณรงค์ให้ความรูเ้ศรษฐกิจครัวเรือน
แบบพอเพียง 

ด้านทรัพยากรมนุษย ์

2. เศรษฐกิจระดับชาต ิ สินค้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค  
มีราคาสูง 

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้  

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายในของเทศบาลต าบลกรูด 

1.  ปัจจัยแวดล้อมภายใน  (Internal  Factors)  
  1.1  จุดแข็ง  (Strength)  

1)  การปฏิบัติงานมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  ท าให้ข้าราชการทราบถึง
บทบาท  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีการปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
   2)  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่  เข้าใจประเพณี  วัฒนธรรม  และวิถีของชุมชนเป็นอย่างดี 
      3)  สังคมมีความเข้มแข็ง  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
       4)  มีระบบสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ  ได้อย่าง 
สะดวกและรวดเร็ว 
 1.2  จุดอ่อน (weakness) 

1)  บุคลากรของส่วนราชการบางส่วนขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และไม่ได้รับการ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

2)  อัตราก าลังของข้าราชการมีจ านวนจ ากัด  ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนทุกปี 
  3)  วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย 
              4)  ระบบการควบคุมภายในยังขาดความเข้มแข็ง  การตรวจสอบไม่ครอบคลุม 
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2.  ปัจจัยแวดล้อมภายนอก  (External  Factors) 
2.1  โอกาส  (opportunity) 

1)  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้
ประชาชนมีความตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 
         2)  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การบริหารจัดการภาครัฐในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
         3)  นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ท าให้เกิดโครงการและกิจกรรม     
ในระดับพ้ืนที่มากมาย 
        4)  การที่เทศบาลต าบลกรูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย  ท าให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในต าบลกรูด 

2.2  อุปสรรค (Threats) 
      1)  กรณีประเทศประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมือง  ส่งผลกระทบต่อต าบลกรูด
ท าให้สังคมขาดความเข้มแข็ง  การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง 
       2)  การเมืองท้องถิ่นที่เข้ามาแทรกแซงการท างานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น        
ในเรื่องการให้ผลประโยชน์ตอบแทนการประพฤติมิชอบ  อาจส่งผลต่อการพัฒนาต าบลในภาพรวม 
 
 สภาพปัจจัยเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 
 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 การกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบอันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกนี้  มักเกิดการร่วมมือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนกับบุคลากรภายนอก  เช่น  ผู้รับเหมา  ผู้ขายสินค้าหรือบริการ  อันเป็ นการ
ร่วมมือกันในการขายสินค้าหรือบริการ  หรือการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ  ในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงหรือมีการ
สมยอมกันระหว่างผู้รับเหมาหรือผู้ขายสินค้า  ในการยื่นซองประมูลราคากับหน่วยงานของรัฐ 

 สภาพแวดล้อมภายใน   
  -  ปัญหาการปฏิบัติราชการ 
     ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ  ที่ไม่มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ           
ซึ่งมักใช้ช่องว่างของกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
 -  ปัญหาจากการบริหารงาน 
     เกิดจากการที่ผู้บริหารระดับต่างๆ  บางส่วน  ไม่เข้มงวดกวดขันที่จะก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานของตนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกในการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 -  ในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั้น  ย่อมต้องบูรณาการ
ร่วมกันของทกุภาคส่วน  กล่าวคือ 
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 -  ผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ต้องเห็นความส าคัญและสร้างจิตส านึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชา     
มีจิตส านึกในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  ก าหนดมาตรการที่จะเอาผิดต่อผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิ 
ชอบอย่างเด็ดขาด  เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอนหากเห็นว่าการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบต้องด าเนินการทันที 
 -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน  คือ  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ปัญหาที่เกิดจาก
ตัวเจ้าหน้าที่นี้มักเกิดจาก  2  สาเหตุ 
     1.  เกิดจากการที่ไม่ตั้งใจ  กล่าวคือ  มีความเข้าใจผิดมาตลอดว่าการปฏิบัติงานของตนนั้นถูกต้อง        
ซึ่งบางครั้งอาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  อันเป็นการเปิดช่องให้บุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์กับ
หน่วยงานของรัฐโดยมิชอบ 
     2.  เกิดจากการตั้งใจ  กล่าวคือ  รู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนบางอย่างไม่ถูกต้อง  หรือเพ่ือต้องการ
หาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยมิชอบ  อันเป็นการกระท าท่ีขาดจิตส านึกอันดีในการปฏิบัติราชการ 
 จากสถานการณ์การทุจริตหรือประพฤติมิชอบดังกล่าว  ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วย งาน        
ของรัฐ  ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนไม่ให้                  
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างไร้ทิศทางและไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  อันจะส่งผลในระดับประเทศต่อไป 
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบบางส่วน  เกิดจากการที่ประชาชนไม่กล้าที่จะร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐหากเห็นว่ามีการทุจริต  เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ  หรือขาดจิตส านึกใน
การที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของรัฐ  ท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับปูองกันและปราบปรามการทุจริตไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควร 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรัง  ที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจรติคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อต่างๆและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลต่อสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption  Perception Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  
International – IT) พบว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่สูง 
 แม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC)  พ.ศ.2546  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย 
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ถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึด
ติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าว
ได้ว่ า เป็นส่ วนหนึ่ งของค่านิยมและวัฒนธรรมไปแล้ว   ผนวกกับปัจจัยทางด้ านการท างานที่ ไม่ ได้ 
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  เรื่องจากปี พ.ศ. 
2560-2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิง
เฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”   
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception Index 
– CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception Index – CPI)    
  
 เทศบาลต าบลกรูด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ  ซึ่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  และมีความเข้าใจในสภาพ
และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของ
สังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน  และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  ทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อน
ของปัญหาทุจริต  ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการ 
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ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝูาระวัง  เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 
2560-2564)  เทศบาลต าบลกรูดจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้าง
ค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1. เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  
ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลกรูดรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลกรูด  เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
  4.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People,s participation) และตรวจสอบ  (People,s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลกรูด 
 5.  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลกรูด 

6.  เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   
มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาคท าให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ    
 7. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

8.  เพ่ือสร้างจิตรส านึก   คุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ      
9.  เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดข้ึนภายในเทศบาลต าบลกรูดโดยการให้ความรู้ความเข้าใจใน

ช่องทางการร้องเรียน / กล่าวโทษ /  ร้องทุกข์  /  ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแลการเฝูา
ระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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5.  เปูาหมาย 
 1.  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลกรูด  รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  เป็นธรรม  ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ไปทางมิชอบทุกฝุาย 
 2.  เทศบาลต าบลกรูดมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของราชการและเจ้าหน้าที่  และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว  โปร่งใส  
มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3.  หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
 4.  เทศบาลต าบลกรูดสามารถพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสม 
 5.  เทศบาลต าบลกรูดพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 6.  เทศบาลต าบลกรูดมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
6.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1.  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลกรูดรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2.  เทศบาลต าบลกรูดสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)  มีความโปร่งใส 
 3.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4.  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลกรูดทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5.  พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
 6.  เทศบาลต าบลกรูดมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการปูองกัน
การทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูา
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี  
(พ.ศ.2562-2564) 

เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการฝุาย
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
ของเทศบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (1.1.1) 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (1.1.1) 
3. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลกรูด (1.1.2) 
4. มาตรการ “ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต้านการทุจริต” (1.1.2) 
5. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ (1.1.2) 
 
6. โครงการสานสัมพันธ์สรรค์สร้างทีมงานในองค์กร (1.1.2) 

 320,000 
 
 

70,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

320,000 
 
 

70,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

320,000 
 
 

70,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

เก็บเงิน
พนัก 

งานคน
ละ 30 
บาท/
วัน 

ส่วนที่  2 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการฝุาย
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน (1.1.3) 
8. มาตรการ “จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” (1.1.3) 
9. โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
(1.1.3) 
10. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด (1.1.3) 

 - 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
(1.2.1) 
2. กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต (1.2.1) 
3. กิจกรรม Big Cleaning Day (1.2.2) 
4. โครงการ ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่
ต าบลกรูด (1.2.2) 
5. โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ (1.2.3) 

 5,000 
 
 

3,000 
 

25,000 
- 
 
 
- 

5,000 
 
 

3,000 
 

25,000 
- 
 
 
- 

5,000 
 
 

3,000 
 

25,000 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
งปม.จาก
โครงการ 
สาน
สัมพันธ์ฯ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

6. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(1.2.3) 
7. โครงการศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย์
เรียนรู้ 10  หมู่บ้าน (1.2.3) 

 140,000 
 
 

30,000 
 

140,000 
 
 

30,000 
 

140,000 
 
 

30,000 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการหนูน้อยฟังธรรม (1.3.1) 
2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลกรูด  
(กิจกรรม โตไปไม่โกง) (1.3.1) 
3. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชน
มุสลิมในเขตเทศบาลต าบลกรูด (1.3.1) 
4. โครงการอบรมแกนน าเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (1.3.3) 

 3,000 
 
- 
 
 

100,000 
 
 

30,000 

3,000 
 
- 
 
 

100,000 
 
 

30,000 

3,000 
 
- 
 
 

100,000 
 
 

30,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที่  1 รวม 5  มาตรการ /  1  กิจกรรม   /   15  โครงการ  726,000 726,000 726,000  
2.  การบริหารราชการ
เพ่ือปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรม “การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) (2.2.1) 
2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
ต าบลกรูด ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ (2.2.1) 
3. กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน (2.2.1) 
4. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (2.2.2) 
5. กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
(2.2.2) 

 - 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

6. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2.2.2) 
7. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่ถือปฏิบัติ  
(2.2.3) 
8. โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (2.2.3) 
9. โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันท างานปกติ
นอกเวลาราชการ (2.2.3) 

 - 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 
- 

 
 
 
ใช้
ค่าใช้จ่าย
รวมในค่า
วัสดุ/ค่า
ใช้สอย 

 2.3 มาตรการการใช้  
ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (2.3.1) 
2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ (2.3.1) 
3. มาตรการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ (2.3.2) 
4. มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลกรูด (2.3.2) 
5. มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (2.3.2) 

 - 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

 
 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. โครงการยกย่องพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างดีเด่นของ
เทศบาลต าบลกรูด (2.4.1) 
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ (2.4.2) 
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2.4.3) 

 - 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” (2.5.1) 
2. กิจกรรม การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลกรูด (2.5.1) 
3. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลกรูด (2.5.2) 
4. มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ (2.5.2) 
5. มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน (2.5.3) 

 - 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

6. มาตรการ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรูดว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ (2.5.3) 

 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

มิติที่  2 รวม 10  มาตรการ /  10  กิจกรรม   /   4  โครงการ  25,000 25,000 25,000  
3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลกรูด (3.1.1) 
2. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 (3.1.1) 
3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย (3.1.2) 
4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง (3.1.2) 
5. มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลกรูด (3.1.3) 

 
 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

20,000 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

20,000 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน (3.2.1) 
2. โครงการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เทศบาลต าบล
กรูด (3.2.1) 
3. มาตรการ ก าหนดขั้น/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (3.2.2) 
4. โครงการเทศบาลพบประชาชน (3.2.2) 
5. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (3.2.3) 
6. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ทราบ (3.2.3) 
7. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของเทศบาล 

 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกรูด (3.3.1) 
2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) (3.3.1) 
3. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกรูด 
(3.3.2) 
4. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล 
(3.3.2) 

 - 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่  3 รวม 8   มาตรการ /  4  กิจกรรม   /   4 โครงการ  50,000 50,000 50,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ 
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน 

1. โครงการจัดท ารายงานควบคุมภายใน (4.1.2)  
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการ
ได้ 

1. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคล (4.2.1) 
2. กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
(4.2.2) 
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล (4.2.2) 
4. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
(4.2.3) 

 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
ของเทศบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (4.3.1) 
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(4.3.1) 
 
 
 
 
3. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร (4.3.2) 

 320,000 
 
 

งบเบิกจ่าย
รวมหมวด
ค่าใช้สอย 

/ค่าใช้ 
จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

 
 
- 
 

320,000 
 
 

งบเบิกจ่าย
รวมหมวด
ค่าใช้สอย 

/ค่าใช้ 
จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

 
 
- 

320,000 
 
 

งบเบิกจ่าย
รวมหมวด
ค่าใช้สอย 

/ค่าใช้ 
จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

 
 
- 

 
 
 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

1. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต (4.4.1) 
2. กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเหตุการณ์ทุจริต 
(4.4.1) 
3. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

     

มิติที่  4 รวม 2  มาตรการ  /  7   กิจกรรม     /  2  โครงการ  320,000 320,000 320,000  



 

 

 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับของเทศบาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกที่มา
กับกระแส  โลกาภิวัฒน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร   มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   (initiative)    และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง        
ตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2542  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕60  มีเปูาประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างทักษะ และพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ   เช่น  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับ แก่
ข้าราชการทุกระดับ  การพัฒนาระบบในการท างาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพียงแต่มีความแตกต่างกัน
คือระบบในการท างานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของ
บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ  ของบุคลากรเป็นเรื่องท่ีจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

ส่วนที่  3 
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ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการ
ท างานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลกรูด จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้าน
สมรรถนะและคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในพ้ืนที่หรือนอกพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผล 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 320,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 

ล าดับที่ 2 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

2.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลกรูดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของ
ประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ าบัดสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็น
ผู้คุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  ประกอบกับภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม  โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ได้อย่างเท่าทัน  ควบคู่ ไปกับการพัฒนาทางจิตใจ  สร้างจิตส านึกรักองค์กร  ประพฤติและ
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถน าหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร เมื่อคนอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมย่อมน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  มาตรา  76  วรรคสาม
และมาตรา 258 ข(3) (4) ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานของรัฐ  แผนก าลังคนภาครัฐให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ภายใต้การยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ  กระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุง  และพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม  ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  มุ่งเน้น
ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และ
ส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์  แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต  ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด  ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ 
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ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติ  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  ได้แก่   
  1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
  3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์     
          ทับซ้อน 
  4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  5.  การให้บริการประชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.  การมั่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ดังนั้น  การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  
เป็นกลไกผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด  
สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน  และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  “ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลกรูด มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข  พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  ได้น าหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรม
ในทางศาสนาว่าสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2.3  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
กรูด  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน  รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ๆ 

4.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในหรือนอกเขตเทศบาลต าบลกรูด 
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6.  วิธีการด าเนินการ 
  1  ลงส ารวจพ้ืนที่ก่อนจัดโครงการ 
  2  เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
  3  ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 
  4  ด าเนินการอบรมตามโครงการ 
  5  ประเมินผลโครงการและรายงานผลการจัดโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  พ.ศ. 2562 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  70,000.-  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  

มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข  พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
  2  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  
ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม  รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนา  สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
  3  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
กรูด  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน  รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ๆ 
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 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลกรูด” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ก าหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เทศบาลต าบลกรูด ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุก
ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภาท้อ งถิ่น และฝุายพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 
ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน
ปี พ.ศ. 2564  
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  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลกรูด
จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ
เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลกรูด 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลกรูด 

4. เป้าหมาย 
  4.1 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
 4.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตส านึก 
  6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ และงานกฎหมายและคดี เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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ล าดับที่  3  
1.  ชื่อโครงการ  โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลกรูด  ได้มีนโยบายขับเคลื่อนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ใน
การด าเนินการภารกิจการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  ตามภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการให้เกิดความม่ันคง เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ 
ความจงรักภักดี การปกปูองและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติอันเป็นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ด ารง
คงอยู่ มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป  และเพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด มี
ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจเสริมสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติและด าเนินชีวิตในหลักธรรมทางศาสนา และตาม
แนวทางในพระบรมราโชวาท เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดท าโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  “กิจกรรม
เชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ สวดมนต์  แผ่เมตตา  ทุกวันจันทร์แรกของเดือน” เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณ
เสาธงหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลกรูด  โดยการน าของนายกเทศมนตรีต าบลกรูด  โดยให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลกรูด  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้างทุกคนในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินการตาม
ภารกิจการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์ 
รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
     2.  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและตระหนักรักในสถาบันส าคัญของชาติ 
 3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีในชาติ 
 4.  เพ่ือมุ่งหวังให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาล 
 5.  เพ่ือมอบนโยบายของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลกรูด     

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 บริเวณเสาธงหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลกรูด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 -  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ท าให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างมีส่วนร่วมใน   
                   กิจกรรม 
 10.2  ท าให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ 
 10.3  ท าให้บุคลากรมีจิตส านึกและตระหนักรักในสถาบันส าคัญของชาติ 
 10.4  ท าให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบนโยบายของผู้บริหารและน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
ล าดับที่ 4  

1.  ชื่อโครงการ  โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร  

2.  หลักการและเหตุผล 
  ทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรมากที่สุด คือ มนุษย์ (บุคลากร) 
บุคลากรเป็นผู้ก าหนดความส าเร็จให้กับองค์กร เพราะ บุคลากร หรือมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษเหนือทรัพยากรอ่ืนๆ 
คือ การรู้จักคิด สามารถใช้ความคิดปรับปรุง ดัดแปลงภาวะแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง  
มากมาย รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี แต่สิ่งที่ควบคุมได้ยากล าบากที่สุดก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้เป็นไปในทิศทางที่ ต้องการ การปฏิบัติงานในองค์กร เป็นความจ าเป็นจะต้องอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม การท าความเข้าใจที่ตรงกัน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นตามมา เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีของคนใน
องค์กร เนื่องจากปัจจุบันเกิดสภาพปัญหาความขัดแย้งของคนในองค์กร เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝุาย การขาด  ความ
สามัคคี อีกท้ังเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า  องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ จะต้องมีบุคลากรที่มีสมรรถนะในการท างาน
เป็นทีม  ซึ่งหมายถึง  การที่คนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาท างานร่วมกัน  โดยมีเปูาหมายวัตถุประสงค์ร่วมกัน  โดยมี
ปัจจัยแห่งความส าเร็จหลากกลายปัจจัย  อาทิ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจคนรอบข้าง มองทุกอย่างในแง่ดี มีการวางแผน
ร่วมกัน คิดสร้างสรรค์นอกกรอบ  ใช้ระบอบประชาธิปไตย  มีน้ าใจเสียสละ แต่การที่คนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปต้องมา
ท างานร่วมกันโดยที่แต่ละคนก็มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ก็อาจจะมีการกระทบกระท่ังกันบ้าง  มีอคติต่อกันบ้าง เข้าใจ
ผิดกันบ้าง มองต่างมุมกันบ้าง ฯลฯ  บวกกับปัญหาต่างๆในชีวิตของพนักงานแต่ละคนที่รุมเร้าไม่เว้นแต่ละวัน 
ปัญหาเหล่านี้ล้วนน าไปสู่ “ปัญหาด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและทัศนคติในการท างาน”  ส่งผลต่อ “ผลิตภาพ 
(Productivity)” ขององค์กรในภาพรวม หลังจากท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากข้ึน ท าให้การประสานงานต่างๆ เกิดความคล่องตัวมากขึ้น  บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดท าโครงการ “สานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร” ขึ้น
เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กรให้แน่นแฟูนขึ้น และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการ
ท างานร่วมกันระหว่างคนในองค์กรต่อไป โดยใช้การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน  เพ่ือพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกันระหว่างคนในองค์กร และเป็นการลดความเสี่ยงด้าน
การบริหารบุคลากรของเทศบาลตบลกรูด  
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในองค์กรให้แน่นแฟูนขึ้น รู้จักการท างานเป็นทีม 

 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในท างานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร   
 3.3 เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลกรูด 

  3.4 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  
         สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3.6 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  -  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6.  วิธีการด าเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ด าเนินการตามโครงการ 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  1.  ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร  
  2.  เก็บเงินจากพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด วันละ 30 บาท/คน 
เพ่ือประกอบอาหารกลางวัน 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  บุคลากรทุกคนเกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร 
  10.2  บุคลากรทุกคน  เกิดจิตส านึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามาก
  ยิ่งขึ้น 
  10.3  ผู้บริหารและพนักงานในเทศบาลมีความเข้าใจกันมากข้ึน 
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 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือปูองกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลกรูด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้แอป
พลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
   ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจั ด ระบบ อัตร าก า ลั งและปรั บปรุ ง ค่ า ตอบแทนบุ คลา กรภาครั ฐ ให้ เ หมาะสมและ เป็ นธ ร รม 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์  
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และ 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะ
การกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
    เทศบาลต าบลกรูด จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่านั้นระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลกรูดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล
กรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าร่างคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
  6.4 จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนจ านวน  1  เล่ม 
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ล าดับที่  3 
1.  ชื่อโครงการ 
  โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน   

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่

เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการ  โดยเฉพาะในมาตรา 3/1  
ก าหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน”  
และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว  ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยก าหนด ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติใน  หมวด 5  และหมวด 7 

  เทศบาลต าบลกรูด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และ
หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ดังนั้น การบริหารงานเทศบาล จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  ตลอดจนถึงพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผู้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยเฉพาะงานด้านการ
บริการซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน จะต้องร่วมมือกันปรับปรุงการ
ท างาน  เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว  สะดวกและมีขั้นตอนการให้บริการที่
ชัดเจน  เมื่อประชาชนมารับการบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนในการ
ท างาน  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่
มีคุณภาพที่ดีที่สุด  ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  เทศบาลต าบลกรูด  มีนโยบายในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  หมวด 5  และหมวด 7 โดยมีเปูาหมายที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จึงได้จัดท า  โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนขึ้นเพ่ือสร้างมาตรฐานในการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  สามารถอ านวยความสะดวกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รั บ
บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งในงานบริการสาธารณะของเทศบาล  เพ่ือพัฒนางาน
ด้านการบริการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ทัศนคติท่ีดีต่อกัน  ระหว่างผู้ให้บริการ  คือ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  กับผู้รับบริการ  คือ  ประชาชนผู้มาติดต่อประสานงานกับเทศบาลต าบลกรูด 
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   3.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งในสามารถ

วัดผลการด าเนินงานได ้
2.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว  สะดวกและถูกต้อง 
3.  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหา  และสามารถแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นได ้
4.  มีการปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้าน

บริการประชาชนผู้มารับการติดต่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ  
5.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนซึ่งมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลกรูดให้สั้นลง  
  -  ประชาชนในพื้นท่ี  หมู่ที่  1-10  ต าบลกรูด 
  -  ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
  -  พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรูด 
 4.2  ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
๑.  เขียนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
2.  แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3.  ประชุมคณะท างานฯ 
4.  ประกาศก าหนดระยะเวลาการให้บริการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
5.  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 6.1  จัดท าปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 6.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 6.3  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ 
  -  ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการ 
  -  ให้บริการช่วงเวลาพักเท่ียง 
  -  ให้บริการในวันหยุดราชการ 
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 6.4  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่าง ๆ  
  -  ทาง  Internet 
  -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน 
  -  แผ่นพับ 
  -  คู่มือการให้บริการประชาชน 
  -  อ่ืน ๆ  
 6.5  จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 6.6  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
7.  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม)  
8.  สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 
9.  รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 - 2564 

8.  งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัด /กองคลัง/กองช่าง   

10.  ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  มีจิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการ
ให้บริการประชาชน 
  2.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรูด  ได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็วขึ้น 
  3.  เกิดความสัมพันธ์  ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบลกรูดกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรูด 
  4.  มีแนวทางการปฏิบัติงานและระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
            ของเทศบาลต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่ รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลกรูด  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล
ต าบลกรูด 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรูด  มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลกรูด 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด   

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  – 2564  

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลกรูด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
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  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น  เทศบาล
ต าบลกรูด  จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ   
      80 
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ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค

ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมสี่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 3,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ล าดับที่  1 
1.  ชื่อโครงการ  กิจกรรม  Big  Cleaning Day   

2.  หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่าง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด เรื่องมลพิษ
ด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
รับผิดชอบในพ้ืนที่ ดูแลรักษา อ านวยความสะดวก ไม่ให้พ้ืนที่สกปรก  กิจกรรม Big Cleaning Day จึงเกิดขึ้น 
เพ่ือเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันท าความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองในมีความ
สะอาดเรียบร้อย ประกอบกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล มาตรา 50 (3)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  13  พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 

 เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้างต้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องท าให้บ้านเมืองมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด  สังคมสงบและปลอดภัย  เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคม  บนพื้นฐานวิถีชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  
ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน  จากทุกภาคส่วน  ได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด  
พ้ืนที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตส านึก และ
ปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน  เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนต าบลกรูด  ให้เป็นต าบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดท ากิจกรรม    Big  Cleaning Day  ขึ้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
4.1.  เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 
4.2.  เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
4.3.  เพ่ือพัฒนาต าบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย  

และการด ารงชีพที่ดีของประชากร 
 4.4. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่ง 
สาธารณประโยชน์ เช่น หน่วยงาน ศาลาหมู่บ้าน แหล่งน้ า  สถานที่ท่องเที่ยว หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ให้ใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ โดยมีภาคประชาชน และบุคลากรเทศบาลต าบลกรูด ร่วมกัน จ านวน 
100  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรูดมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดหมู่บ้าน และ
สิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลกรูด  เช่น  หน่วยงาน ศาลาหมู่บ้าน แหล่งน้ า  สถานที่ท่องเที่ยว หรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืน  

6.  วิธีด าเนินการ   
1.  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
2.  ประชุมและเสนอรายละเอียด 
3.  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
4.  จัดทีมพลังประชาชนจ านวนประมาณ 100 คน  แบ่งหน้าที่การท าความสะอาดบริเวณท่ีก าหนด  โดย

มีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง ใช้รถกระเช้าฯลฯ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 25,000.-  บาท 

9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ส านักงานของเทศบาล มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ท าให้คุณภาพชีวิตการท างานดีขึ้น 
 10.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
 10.3 พ้ืนที่ในต าบลกรูดมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
 10.4 ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 
 10.5 ทุกภาคส่วนร่วมกันท าให้ต าบลกรูดเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่ น และน่าอยู่  
เข้าสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุาฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม่ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง 
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความ 
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สมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลกรูด” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่า
อยู่สวยงาม (Beautified City) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขต
เทศบาลต าบลกรูด และเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน เข้มงวดทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลกรูด 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 300 ต้น/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  บริเวณรอบสนามกีฬาต าบลกรูดและพ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม ้
  6.3 ประสานขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  2,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
 10.5  ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ   “ปลูกผักสวนครัว  รั้วกินได้” 

2. หลักการและเหตุผล 
       ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ  
ที่ส าคัญมีสาเหตุ มาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี  หรือ  
ผัก-ผลไม้ ที่ไม่ปลอดสารพิษ   เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืช อย่างไม่ถูกวิธี   เพ่ือเหตุผลทาง
การค้า และ พาณิชย์  ท าให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางใน
การปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ท่ีต้นเหตุ แบบยั่งยืน การส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  การปลูก
ผักรับประทานเอง  ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยใช้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์อย่างแท้จริง   ถือ
เป็นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ร ะ ดั บ   
บนทางสายกลาง  ค านึงถึงความพอประมาณ  มีเหตุผลตลอดจนใช้ความรอบคอบและสติปัญญาในการวาง
แผนการตัดสินใจการด าเนินชีวิต  ประกอบกับเทศบาลได้จัดท าโครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานใน
องค์กร ซึ่งก าหนดให้มีการจัดท าอาหารกลางวันเพ่ือรับประทานร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  ด้วยเหตุนี้เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดท าโครงการ
ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้  ขึ้น  ผักที่จะน ามาปลูกคือ ผักบุ้งจีน  มะเขือ  ถั่วฝักยาว   กะเพรา  พริก  โหระพา 
ผักกวางตุ้ง  ถั่วพู   ใบกระเพรา  ฟัก  บวบมันส าปะหลัง  ตะไคร้  มะละกอ  ผักหลียง  มะม่วงหิมพานต์  
กล้วย  อ้อย  เป็นต้น   

  
3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของเทศบาลต าบลกรูด พอเพียงปลูกผักไว้รับประทานเอง 
 2.  อนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
 3.  ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 4.  เพ่ือน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
 5.  เพ่ือให้พนักงานของเทศบาลต าบลกรูดได้บริโภคผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ 
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4. เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
 ส านักงานเทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเตรียมแปลงเพราะปลูก  
 2. ซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าของผักที่ต้องการ  เพื่อน ามาปลูกในแปลงหรือภาชนะที่เตรียมไว้ 
 3. เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลพืชผักท่ีปลูก 
 4.  เก็บเก่ียวผลผลิต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจากโครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  พนักงานสามารถ น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
 2.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ประหยัด และ ส่งเสริม      
      การเกษตรแบบพอเพียง 
 3.  พนักงานเห็นความส าคัญของการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4.  พนักงานของเทศบาลต าบลกรูดได้บริโภคผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ 
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ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

เทศบาลต าบลกรูด จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้
น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในชุมชน 
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กลุ่มองค์กรในชุมชนต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ เช่น การผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงาน  
 การท ากาละแม  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เป็นต้น 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 140,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เช่น การผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงาน  
การท ากาละแม  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เป็นต้น และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ล าดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  99  ศูนย์เรียนรู้ 10 หมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 มีพระ

ราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  
ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ มาโดยตลอดนานกว่า  30  ปี  ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 
2540  โดยให้ด าเนินไปตามสายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการ
กระท า 

การพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะท าให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตที่
ควรเป็นและจะเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ซึ่ง
จะท าให้ชุมชน/หมู่บ้านมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  ประกอบกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้น้อมน าหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ใช้เป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ด าเนินการตาม
แนวทางพระราชด าริ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้  เพ่ือศึกษาเรียนรู้การ
จัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลต าบลกรูดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล
ต าบลกรูด  จึงได้จัดโครงการศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  99  ศูนย์เรียนรู้ 10 หมู่บ้าน 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความสนใจได้ร่วมท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ สร้างความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัว สร้างวิถีชีวิตยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมให้มีความสุข 
 3.2 เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกรักชุมชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ น่ามอง ริเริ่มให้ประชาชนที่สนใจ ร่วมสร้าง
การเรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
 3.3 เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 99  ศูนย์เรียนรู้ 10 หมู่บ้าน  ของชุมชน 
ครอบครัวตนเอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
 4.2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 99  ศูนย์เรียนรู้ 10  หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการลงพ้ืนที่ส ารวจและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
 6.2  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 99  ศูนย์เรียนรู้ 10  หมู่บ้าน  
 6.3  แต่งตั้งเคณะกรรมการลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลของศูนย์ต่างๆ ที่ได้จัดตั้งไปแล้ว 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 99  ศูนย์เรียนรู้ 10  หมู่บ้าน ครบทั้งหมด 
 2. ศูนย์มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  
 3. ประชาชนมีจิตส านึกรักชุมชน สร้างวิถีชีวิตยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 1.3 จิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการหนูน้อยฟังธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติด
อยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา
ของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หาก
ได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้
เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป เทศบาลต าบลกรูดได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาเยาวชนให้มีจิตส านึกที่ดี จึงได้จัดท าโครงการหนูน้อยฟังธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ  ดังนั้นการมุ่งเน้นพัฒนาโดยปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับคุณธรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเน้นเด็กให้ลงมือปฏิบัติ เด็กจะ
เกิดการเรียนรู้ พัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้ อมมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในอารอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 3.4 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นถึงความส าคัญของ “วัด”  ในการเป็นฐานในการน าหลักธรรมไปพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เชิงคุณภาพ 
 4.1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 4.2 เด็กปฏิบัติตนถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย 
 4.3 เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 4.4 เด็กทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 
 4.5 เด็กได้เห็นถึงความส าคัญของวัด 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 61  เข้าร่วมกิจกรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัด/ส านักสงฆ์ในพื้นที่ต าบลกรูด   

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
 3. ด าเนินตามโครงการ 
 4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 5. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 3,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลกรูด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

2. เด็กร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. เด็กร้อยละ 80 ปฏิบัติตนถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

-52- 
 

ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลกรูด (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 
2552 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ และ(8) บ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญยาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

เทศบาลต าบลกรูด  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลกรูด  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง
ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์
สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ 
มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด    
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้
กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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ล าดับที่  3 
1.  โครงการ 

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลกรูด  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในหลาย

ด้าน  และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่  13) พ.ศ.2552  มาตรา  50  (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2549  มาตรา 16 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนของชุมนุมมุสลิมภายในต าบลกรูด จ านวน 4 มัสยิด ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และหลักการของศาสนาอิสลาม รวมไปถึงศิลปะ จารีตประเพณีต่างๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนภายในต าบลกรูด เกิ ดความรัก
ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลกรูด จึงจัดท าโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชน
มุสลิม ในเขตเทศบาลต าบลกรูด  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา ศิลปะ หลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม และจารีตประเพณีต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชนมุสลิมภายในต าบลกรูดให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติคนได้อย่างถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริตธรรม  
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมุสลิมภายในต าบลกรูด มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง ตามจารีต ประเพณี วัฒนธรรม  

 2.3  เพ่ือเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิมเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

2.4  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความรักความสามัคคี เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันของเด็กและ
เยาวชนภายในต าบลกรูด  

4. เป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนมุสลิม จาก 4 มัสยิด จ านวน 100 คน  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 มัสยิดภายในต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 มัสยิด  
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6. วิธีด าเนินการ 
 7.1  ส ารวจกลุ่มเปูาหมาย 

7.2  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
7.3  แต่งตั้งคณะท างานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.4  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ 
7.5  ด าเนินตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7.7  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7.8  รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณ 
100,000.- บาท  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมุสลิมภายในต าบลกรูดให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติคนได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักคุณธรรม จริตธรรม ของศาสนาอิสลาม 
 10.2 เด็กและเยาวชนมุสลิมภายในต าบลกรูด มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
ตามจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ของศาสนาอิสลาม 
 10.3 เด็กและเยาวชนมุสลิมภายในต าบลกรูด เกิดความรัก หวงแหน และสามารถอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีของศาสนาอิสลาม 
 10.4 เด็กและเยาวชนภายในต าบลกรูดมีความสัมพันธ์อันดี เกิดความรักความสามัคคี เข้าอกเข้าใจซึ่งกัน
และกัน 
 10.5 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 
 

 
 
 
 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
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 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมแกนน าเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ า ปุาไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะ
หมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมี
มากขึ้น ท าให้น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตส านึกของมนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญ และต้องได้รับการพัฒนา
ทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นก าลังใน
การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เห็นความส าคัญและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
จึงได้จัดท าโครงการอบรมแกนน าเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติ
ของชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้กลุ่มแกนน าด้านสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงปัญหาและ
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน  จ านวน  50  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ก าหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 6.2 ขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 รับสมัครอาสาสมัครแกนน ารักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6.5 ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

 
 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่านั้นที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา  ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
มีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ 
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คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่านั้นกับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของ
รัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลกรูด 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการของเทศบาลต าบลกรูดมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียนทองได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ.2545   ลงวันที่  11  
เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  42  พ.ศ.2559 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลกรูด  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลกรูดเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกั บ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่ งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลกรูด 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลกรูด 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
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ล าดับที่  3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีต าบลกรูดได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 
2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ข้อ 242 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ให้
ด าเนินการตามข้อ 224 โดยให้เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
หมวดนี้ และให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกต าแหน่งตามความเห็นของ
คณะกรรมการดังกล่าว และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ข้อ 
14 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นธรรม ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้ง
ปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน 
เป็นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้
พนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เทศบาล
ต าบลกรูด  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เทศบาล
ต าบลกรูด รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลกรูด 
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลกรูด พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลเสนอมา ตามหลักเกณฑ์และประกาศท่ีก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลกรูดมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลต าบลกรูดจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลกรูดจึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการปูองกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 
 
ล าดับที่  2 
1.   กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลกรูด 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

ล าดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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  เพ่ือให้เป็นไป  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลกรูด  เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ต าบลกรูดทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลกรูดที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  
  

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลกรูดบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยจัดสถานที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลกรูดยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท่านั้น, ด้านไฟฟูา
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึง
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลกรูด 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท่านั้น, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบาย
น้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการ  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
  10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลกรูดมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ
ที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้อง
มีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็น
การสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้
ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

 



 

 

 

 

 
-73- 

 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน 
รายจ่ายอ่ืนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันหรือหน่วยงานส ารวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาลต าบลกรูด  
งบประมาณ 25,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 4 เล่ม 
  10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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ล าดับที่  3 

๑. โครงการ   บริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันท างานปกตินอกเวลาราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
 การบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด จึงต้องจัดให้มีการบริการประชาชนที่ดีและมี
คุณภาพ ตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ ความมีประสิ ทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ และการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” การปฏิบัติงานเพ่ือให้
ความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและวิธีใน
การปฏิบัติราชการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เทศบาลต าบลกรูด จึงด าเนินการจัดให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ โดยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลกรูด ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ เพ่ือตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ  

 
3. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพ่ือมุ่งเน้นการบริการประชาชนในการมาติดต่อราชการในวันหยุดราชการและวันท างาน  
       ราชการในช่วงพักเท่ียง  
  ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองปัญหาในการให้บริการที่ดีกับประชาชน  
  ๓.๓ เพ่ือปรับวิธีการท างานของบุคลากรในหน่วยงานให้ค านึงผลลัพธ์ในด้านการให้บริการ  
       ประชาชน  
  ๓.๔ สร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน และเทศบาลต าบลกรูด  
  ๓.๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยประชาชนสามารถติดต่อราชการในวันหยุดได้ 
                โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรูดคอยให้บริการ  
4. เป้าหมาย  
  ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกคน  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๒  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
  ๖.๓  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
  ๖.๔  สรุปผลการด าเนินงานให้บริการประชาชน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 6.5  ประเมินผลโครงการโดยการประเมินจากร้อยละของผู้มาใช้บริการในวันหยุดและนอกเวลาราชการที่
เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปริมาณผู้มาขอใช้บริการในปีที่ผ่านมา 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 7.๑ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ให้บริการในช่วงพักเที่ยง (พักกลางวัน)  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  
  7.๒ วันเสาร์ ให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 7.3  หลังเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ (16.30 น. - 17.00 น.) 
 7.4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน กันยายน ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการจากเทศบาลต าบลกรูดได้นอกจากเวลาท างานราชการ
ตามปกติ 
  10.๒ เพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการอ านวยความสะดวก และตอบสนองปัญหาในการให้บริการที่ดี  
กับประชาชน 
  10.๓ สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างเทศบาลต าบลกรูดกับประชาชน 
 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
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 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลกรูด
จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลกรูดให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลกรูด 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรูด   
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัด เทศบาลต าบลกรูด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลกรูด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ งของระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต เทศบาล
ต าบลกรูด  ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรูด  และผู้ที่มาติดต่อราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5   มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกรูด ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในเทศบาลต าบลกรูดรับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน

 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

-81- 
 
ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลต าบลกรูดจึง
ได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี   

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 4 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรี  เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
แทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดับที่  3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี  ใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็น
ต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจ
เป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุ จริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้
ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป
อย่างรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายกเทศมนตรี  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด   

6. วิธีด าเนินการ 
 เสนอค าสั่งเทศบาล มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรี  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่  1 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการยกย่องพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ดีเด่น ของเทศบาลต าบลกรูด 
2.  หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล  เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่ง  ซึ่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  หมายความว่า  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งซึ่งได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือจากเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเทศบาล  มี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)  ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ื อตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นท่ีเท่านั้น  พนักงานเทศบาลยังรวมไปถึงพนักงานจ้าง  ต้องปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  และการอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ได้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างแพร่หลายกว้างขวาง  โดยเฉพาะด้านการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  และเป็นธรรม  
ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบความต้องการ  และรับรู้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
อย่างทันท่วงที 

  เทศบาลต าบลกรูด  ได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครอง  การครองตน เสียสละ และอุทิศตนสร้าง
ประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ  ตลอดจนมีการปฏิบัติงานดีเด่น  ให้ได้ รับการยกย่องสรรเสริญและ
คัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลดีเด่น  เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญก าลังใจในการท างาน  พร้อมทั้ง
เสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในเทศบาลต าบลกรูด  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการยกย่องพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ดีเด่น ของเทศบาลต าบลกรูด ขึ้น  เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณ และยกย่องคุณความดี เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลต าบลกรูดต่อไป 
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3.  วัตถุประสงค ์
3.1. เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เป็นผู้มีความประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่น  

2.2.  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
3.3.  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล 

 3.4. เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  คัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น จ านวน  1 คน 
 4.2  คัดเลือกพนักงานจ้างดีเด่น  จ านวน  1 คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลกรูด 

6.  วิธีด าเนินการ   
1. ด าเนินการจัดท าและเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาลและพนักงานของเทศบาลต าบลกรูดดีเด่น   
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด 

ดีเด่น  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  ผู้มีความประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ในด้านการครองตน  ครองคน  และครองงาน  และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่น  โดยก าหนดการพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 

1)  ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม พิจารณาคัดเลือกในเดือนเมษายน   
2)  ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  พิจารณาคัดเลือกในเดือนตุลาคม   

4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทราบ 
5. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
6. ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นพนักงานเทศบาลหรือ

พนักงานจ้างดีเด่น  เพื่อรับเกียรติบัตร 
7. สรุปผลการด าเนินโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลกรูด  

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลดีเด่น จ านวน  1  คน 
 10.2  ผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างดีเด่น  จ านวน  1  คน 

10.3  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานสาธารณะอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็น
แกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลต าบลกรูดจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
ต าบลกรูด ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลกรูด 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลกรูด 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (เยาวชนและประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ยาสมุนไพร (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆ (เด็กและเยาวชน) 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส าบักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลกรูด 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลกรูด มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่า
ของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้ เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลต าบลกรูดได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการ
ด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้
จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท า
กิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
ตามวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลกรูด 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 
 2. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ตามวิถไีทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
 4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที ่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  
  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็
ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลกรูดจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์เข้มงวดแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูด” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตก
ลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลกรูด กับปลัดเทศบาลต าบลกรูด และหัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลกรูด 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ  และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 เทศบาลต าบลกรูด  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว
บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารั บรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูด 

2. หลกัการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลกรูดให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูดเนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
ส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลกรูดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลกรูดให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณี
ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้าง
ข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน  45 วัน นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในกรณีที่มีการ
ตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและด าเนินการทางวินัย 
กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล้าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับ
ส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูดเพ่ือความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลกรูด 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูด 
  6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  เทศบาลต าบลกรูดมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  10.2  เทศบาลต าบลกรูดมีความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลกรูด จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูด จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลกรูด ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูด 
จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลกรูดมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ตู้แดง/ตู้แสดงความคิดเห็น  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลกรูด
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูดขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลต าบลกรูด ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลต าบล
กรูดตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

-97- 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรูดว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบลกรูด  ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือ
ประพฤตมิิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด  ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบลกรูด 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
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 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
 
 
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกรูด” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว่างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ  ของรัฐดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  เทศบาลต าบลกรูดจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลกรูดให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกรูด โดยมีงานบริหารงานทั่วไป ส านัก
ปลัด เทศบาลต าบลกรูด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกรูดให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลกรูด เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกรูดให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่า
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ 
ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกรูด  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกรูด 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลกรูด  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในกา ร
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คน (พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่) 
  4.2 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 
  4.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ก าหนดหลักสูตร/หัวข้อการบรรยาย 
  6.3 ประสานงานและด าเนินโครงการฯ  
  6.4 ติดตามประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
  10.2 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
  10.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจห น้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ต าบลกรูด ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท 
ขึ้นไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนทีต่ าบลกรูด 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลกรูด  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ต าบลกรูด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลกรูด  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ :  
  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกรูด” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลกรูด จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ  ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลกรูดได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ หน้าส านักงานเทศบาลต าบลกรูด 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลกรูด ชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ของเทศบาลต าบลกรูด 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกรูด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  - หนังสือส่งประชาสัมพันธ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 
ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล           
 เทศบาลต าบลกรูด เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้บริการประชาชน ในหลายด้านตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 หมวด 2 องค์การเทศบาล ส่วนที่ 3 
หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลต าบล มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ วรรคสอง การ
ปฎิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฎิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการฝึกอบรม ข้อ 12 (1) 
, (3) , (4) , (5) , (11) , (12) , (13) , (16) ประกอบกับหมู่บ้าน/ชุมชนบางแห่งในเขตเทศบาลต าบลกรูด  ยังไม่มี
แผนชุมชนเป็นของตัวเอง  ซึ่งแผนชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นแผนที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคน
ในชุมชนได้มาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง 
ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมภายใน
ท้องถิ่น ในการนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า ทบทวนและปรับปรุง
แผนชุมชน ทั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
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 ดังนั้น เทศบาลต าบลกรูด จึงได้จัดท าโครงการ การจัดท าแผนชุมชนเพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้น า
ชุมชน ประชาคม และประชาชนที่สนใจในต าบลกรูดรับทราบแนวทาง และเพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีแผน
ชุมชน ซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนอีกท้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลกรูดต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย 
 3.2 เพ่ือให้คนในชุมชนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 

3.3 เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  
 3.4 เพ่ือบูรณาการระหว่างแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลกรูด 

3.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
  3.6 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก่ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.7 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ผู้น าชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หรือประชาชนที่สนใจ ในต าบลกรูด ทั้ง 10 หมู่   จ านวน 50 คน 
- คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล จ านวน 10 คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6.  วิธีการด าเนินการ 
 7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ   

7.2 ประสานกลุ่มเปูาหมาย ส ารวจกลุ่มเปูาหมายเพ่ือให้ได้กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน ในการด าเนินการตามโครงการ
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ 

 7.3 ประชุมคณะท างาน 
7.4 ฝึกอบรมตามสถานที่ ที่ก าหนด                   
      - บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - บรรยายให้ความรู้การบูรณาการแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- บรรยายให้ความรู้กระบวนการ การจัดท าแผนชุมชน การน าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ  
- ฝึกปฏิบัติการการจัดท าแผนชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า วิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพของชุมชน/หมู่บ้าน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ             
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนบูรณาการร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  
เทศบาลต าบลกรูด 

9.  งบประมาณ 
  30,000.-  บาท 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย 
 10.2 คนในชุมชนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 

10.3 คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  
 10.4 เป็นการบูรณาการระหว่างแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลกรูด  
 10.5 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
 10.6 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  10.7 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลกรูด  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลกรูด  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกรูด 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  กับประชาชน
ในพ้ืนที ่
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4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลกรูด   
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 077-297189  ทางโทรสารหมายเลข 077-297189 
 6.3 ทางเว็บไซต์ www.krut.go.th 
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลกรูด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลกรูด    
  9.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ :    มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลต าบลกรูด  มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เพ่ือ
มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่านั้นเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่านั้นเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
  - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ ส านักงานเทศบาล 
  - ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลกรูด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ :   โครงการเทศบาลพบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลกรูดเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้
จัดท าโครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือเป็นช่องทางในการรับทราบปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่พร้อมทั้งชี้แจง
นโยบายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่  โดยลงพ้ืนที่ในวันประชุมหมู่บ้าน
ของแต่ละหมู่บ้าน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที ่
 3.4 เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือให้การ
ช่วยเหลือ 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านทุกครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  6.2 ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน 
 6.3  ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกพ้ืนที ่ร่วมกับการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และวันประชุม
ความมั่นคงระดับต าบล 
  6.4 ประสานงานกับทุกส่วนงานราชการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ก าหนดประชุมประจ าทุกเดือนของหมู่บ้าน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากเทศบาล 
 10.2  ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่และตัวแทนผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลกรูดร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ : 
  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลกรูดมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือ
ต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขเ์ทศบาลต าบลกรูด 
  6.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์และน าเรื่องเสนอต่อนายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 6.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์  2) โทรศัพท์  3) โทรสาร  4) เว็บไซต์   5) ค าร้อง ฯลฯ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียนเหตุเดือดร้อน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกรูด 
  10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
  10.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ล าดับที่  3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด  
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  
ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
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4. เป้าหมาย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด 
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด  เพ่ือก ากับ
ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า  ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลกรูด ให้ทุกหน่วย
รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ  
  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 1 ข้อ 7 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 9 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลกรูดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 เทศบาลต าบลกรูด โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
-117- 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกรูดและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลกรูดให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใสและสุจริต 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด จ านวน 8 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
 6.2 เสนอนายกเทศมนตรีลงนามแต่งตั้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด  บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  2  ปี  ตามที่ระเบียบฯก าหนด ในวันที่ 7  เมษายน  2561  เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือก
บุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลแทนกรรมการฯที่
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ภายในเดือนพฤษภาคม  2561  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558  หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 
7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลกรูดมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกรูดเพ่ือเป็นองค์กรในการ
ยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกรูดและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลกรูดเพ่ือใช้
เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลกรูดความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกรูดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใสสุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่  2 

๑.  ชื่อโครงการ   
     โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)  

๒.  หลักการและเหตุผล  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี ้ว ัด  ค่า เปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที ่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื ่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (๙)  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบกั บ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ก าหนดให้
จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวเทศบาล
ต าบลกรูด  จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)  

๓.  วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมถึง การแก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว  
 ๓.๒  เพ่ือจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด  ในการจัดท าหรือทบทวน  แก้ไข  
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว   
 ๓.๓  เพ่ือประชาสัมพันธ์แผนดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ   
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๔.  เป้าหมาย  

4.1 สัดส่วนหมู่บ้าน+ผู้มีสิทธิเลือกตั้งระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประชาคม ประกอบด้วย  
   - บ้านกรูด  จ านวน 104 คน (ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 63/21 
   - บ้านท่าเฟือง 2  จ านวน 54 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 33/11 
   - บ้านปากค ู จ านวน 40 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 24/8 
   - บ้านไสใน  จ านวน 82 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 50/17 
   - บ้านบ่อน้ าร้อน  จ านวน 50 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 30/10 
   - บ้านท่าเฟือง 6  จ านวน 51 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 31/11 
   - บ้านบ้านแม่โมกข์จ านวน 60 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 36/12 
   - บ้านเขาพับผ้า  จ านวน 54 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 33/11 
   - บ้านก าสน  จ านวน 71 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 43/15 
   - บ้านสวนตรา  จ านวน 52 คน(ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60/20)จ านวน 32/11 
4.2 สัดส่วนประชากรระดับต าบล+ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมประชาคม  จ านวน 195  คน (ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 60/20 จ านวน 117/39 คน(การประชุมประชาคมต าบลให้ใช้สัดส่วนระดับต าบลเข้าร่วมประชุมต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีที่จัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคมต าบลครั้งแรกสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่
ครบร้อยละ  60  ให้ใช้สัดส่วนตามสภาพพ้ืนที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)  

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน    จ านวน   8  คน 
 - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  17 คน  

5.  พื้นที่ด าเนินการ   
 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ต าบลกรูด และส านักงานเทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม) 

6.  วิธีการด าเนินการ  
5.1 ท าหนังสือเชิญประชุม 

 5.2 น าข้อมูลจากแผนชุมชนของหมู่บ้านที่ได้ลงพื้นที่มาแล้ว 
 5.4 จัดประชุมประชาคมเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท าแผน 
 5.5 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง 

5.6 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงของแผน เป็นรูปเล่มพร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทราบ 

๗.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ   
 20,000    บาท 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่สามารถเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
 ๑๐.๒  เทศบาลมีแผนการด าเนินงาน เพ่ือใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
 ๑๐.๓  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 

3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ :   กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูด 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เปูาหมายหรือไม ่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลกรูดจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลกรูด  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูดมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลกรูดและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลกรูด 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลกรูด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูด 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล  จ านวน  7  คน  ประกอบด้วย 
  (1)  ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน    2  คน 
  (2)  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
  (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4)  ปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5)  หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6)  เจ้าพนักงานธุรการ     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ  ด าเนินการดังนี้ 
   1.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
   2.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูดปีละ  2  ครั้งเป็นอย่างน้อยและเสนอผล
การประเมินให้เทศบาลต าบลกรูดทราบ  เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  
ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆของเทศบาลต าบลกรูด 
   3.  จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
กรูด 
   4.  ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลกรุดมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆของเทศบาลต าบลกรูด
พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ :  
  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 
5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกรูดให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 
7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาท
ของประชาชน 
  3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลกรูด 

4. เป้าหมาย 
  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการโครงการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลกรูดตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด   
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกรูด  หรือ
โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลกรูด  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

 
 
 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 
 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ : 
  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลกรูด  จึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกป ี
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลกรูด 
  3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลกรูดทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ ก าหนด 
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลกรูด 
 
 
 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร เข้มงวดจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลต าบลกรูดจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลกรูด  ในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทองได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลกรูด 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลกรูด 
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  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  (ก.ท.จ.) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลกรูดจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบล
กรูดรับทราบมต ิคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลกรูดได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลกรูด 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลกรูดจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลต าบลกรูดรับทราบมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลต าบลกรูดได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
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  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ เข้มงวดเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกเทศมนตรีต าบลกรูดออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบั ติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร้องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืน
ต่อประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได ้
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลกรูด  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลกรูด 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ  
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบลกรูด 

2. หลักการและเหตุผล 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ  จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลกรูดจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลต าบลกรูด 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลกรูด เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด  

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  6.2 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

6.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  6.4 สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลกรูด  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลกรูด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช้ีวัด 
  มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลกรูดท าให้เกิดความ
โปร่งใสในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลกรูด 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ :  
  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลกรูดเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) เทศบาลต าบลกรูดจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกใน
การร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ
การบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบล
กรูด 
  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลกรูดให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
คุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนหมู่บ้านในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลกรูด 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ เทศบาลต าบลกรูดให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลกรูด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลกรูด มีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับของเทศบาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกที่มากับ
กระแส  โลกาภิวัฒน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร   มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   (initiative)   และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามไป
ด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นกา รน าเอาความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2542  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕60  มีเปูาประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ   เช่น  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ  การ
พัฒนาระบบในการท างาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือระบบในการท างานเมื่อ
มีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและ
ปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึง
ความรู้ในด้านต่างๆ  ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ
บุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลกรูด จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้าน
สมรรถนะและคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในพ้ืนที่หรือนอกพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผล 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 - 2564  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 320,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่งสัมฤทธิ์
ของงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
เทศบาลต าบลกรูดได้ด าเนินการ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นด้วย  เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น  เทศบาลต าบลกรูดจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่
เสมอ  เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างาน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3. เพือ่ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรูด  12  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในเทศบาลต าบลกรูดและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
-136- 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก  เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธาน โดยผ่าน
นายกเทศมนตรีต าบลกรูด 
 6.4 งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนาก
เทศมนตรีต าบลกรูดทราบ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 10.4 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกรูด  จ านวน  12  ราย  ได้รับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
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4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ตาม
กระบวนการ 
 และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง   แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถน าไปสู้ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลกรูด
และลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลกรูดจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น  เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกรูดเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2  เพื่อให้เกิดความโปร่งและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรูด  จ านวน  12  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

4. การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่า
การทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหา
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลกรูด 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลกรูด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 6.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 6.4 สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต    
 6.5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค

ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายจากงบค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ 
  มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลต าบลกรูดมี
ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่
ดีในท้องถิ่นดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลาย ๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลกรูดในการร่วม
คิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลกรูดพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกรูด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลกรูดเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลกรูด 

5. สถานที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลกรูด 
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6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตเทศบาลต าบลกรูด 
  6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลกรูดในการ
ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
  6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
  6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลกรูดกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกรูด 
 

 


