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ค ำน ำ 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม           
ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร
จัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจน
ค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ื อสกัดกั้น เพ่ือมิ ให้ เกิดการทุ จริต ได้ เพ่ื อให้การด าเนินการดั งกล่ าว บรรลุผลได้อย่ างเป็ นรูปธรรม                 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ของเทศบาล
ต าบลบ้านกรูด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒. – 2564  ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาล
ต าบลบ้านกรูด ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม        
ค าสั่ง คสช.ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 

        ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



       สำรบัญ 
                หน้ำ 
 
ส่วนที่ 1 บทน ำ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร                   1 
  หลักการและเหตุผล                                                                                 2                                           
  พันธกิจ              3                               
                     วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                                                                    4 
  เป้าหมายของการจัดท าแผน                               4
  ประโยชน์ของการจัดท าแผน                                                                        4 

ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด                          5-๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบ้านกรูด   
          ตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                          
           ของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริต                                            ๘ 
         ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ๙ – ๑๕ 
         ของเทศบาลต าบลบ้านกรูด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

ส่วนที่ 3 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร            ๑๖ 
         รายละเอียดแยกแต่ละโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แยกตาม 4  มิติ          1๗ – ๙๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งในกำรเกดิกำรทุจริตในองคก์ร 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจาการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอ านาจนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตอบสนองการให้บริการต่างๆ
ในพ้ืนที่โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ แต่จาก
แนวทางในการปฏิบัติท าให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยลักษณะการทุจริตมีอาจเกิด
จากด้านงบประมาณ,ด้านบุคลากร,ด้านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ,ด้านคุณธรรมจริยธรรม,การขาด
ความรู้ความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้การตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือ
ขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกรูด ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 -  2564) การวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ให้การปฏิบัติงานขององค์การต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน” 
ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ให้ความหมายว่า “ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่      
จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง”  ในการวิเคราะห์ใช้เทคนิค SWOT 
  จุดอ่อน  
  – ค่านิยมส่วนบุคคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเช่นค่านิยม ในการเลี้ยงดู การไม่
ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม 
  - การจัดวางระบบเพ่ือลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้น ไม่เกิดความ
คล่องตัว 
  จุดแข็ง 
    - มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไว้  
    - มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    - เป็นหน่วยงานในพื้นท่ีใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามตรวจสอบได้ 
  โอกำส     
    - ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกร่วมในการตรวจสอบ ปราบปราม 
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  อุปสรรค   
   - สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน 
   - ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะสังคม       
ส่วนร่วม 

  ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ดังนี้ 
  1. การสร้างจิตส านึก 
  2. การสร้างสังคมให้สะอาดด้วยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีตระหนักถึงประโยชน์
สาธารณะ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลบ้านกรูด เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและ
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและ
รับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็น
เวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทาง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69 /2557 เรื่อง  มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปํญหาการทุขฃจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐ
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงวาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์          
จ้นทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาราชการแผ่นดินที่ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2557 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้หน่วยงานของแปลงยุทธ์ศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (2556-2560) และระยะที่ 3 (2560-2564)    
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดในแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนด 
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ให้มีการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558      
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยทางส านักงาน ปปช  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมานคุณธรรมการ
ด าเนินงานและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครีฐของส านักงาน ปปช เข้าด้วยกัน และสร้างเครื่องมือ
ประเมินที่ผนวกหลีการประเมานเชิงภาพลักษณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์โดยมะเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วน้อง
ถิ่นและน าผลที่ได้จากกการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีข้นในอนาคต และเป็นการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 ด้งนั้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลบ้านกรูดจึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจริตประพฤติมิช อบภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลต าบลบ้านกรูด และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบล
บ้านกรูด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด     
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐาน คุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาพประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 เทศบาลต าบลบ้านกรูด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ซับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2561 -2594 ขึ้น
เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม โดยประชาชนในส่วนร่วม 
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางดังนี้ 

พันธกิจ (Mission) 
  1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบลบ้าน
กรูด ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
  3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล
ต าบลบ้านกรูด ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลบ้านกรูดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์กำรจัดท ำแผน 
  1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
  2. การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ 
  3. การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านกรูด เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4. การปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
  5. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลต าบลบ้านกรูด ที่มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง 

เป้ำหมำย 
  1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลบ้านกรูดตลอดจนประชาชน       
มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
  2. เทศบาลต าบลบ้านกรูด มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  ๓. เทศบาลต าบลบ้านกรูด สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  ๔. เทศบาลต าบลบ้านกรูด  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
  1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกรูด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านกรูดมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
  2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลต าบล
บ้านกรูด มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
  4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
  5. เทศบาลต าบลบ้านกรูด ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรดู 
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ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ให้ทุกหน่วยงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูดบริหำรงำนตำม 
                     หลักธรรมำภิบำล 
  วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบล
บ้านกรูดบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลบ้านกรูด รวมทั้งการณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาตลอดจน เป็นการ
วางรากฐาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
      1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
แก่ทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการ 
  2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
      2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกรูดมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
      2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกรูด ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
      2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านกรูด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
      3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกรูดปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
      3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
      3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
 



      -6- 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       บูรณำกำรระหว่ำงระหว่ำงหน่วยงำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
       วัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลบ้านกรูดในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน       
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลบ้านกรูด เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล ร่วมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
  1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลบ้านกรูด กับองค์กรทุกภาคส่ วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
กับองค์กรทุกภาคส่วน 
      1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด ตลอดจนการเชื่อมโยงและการเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ในเทศบาลต าบลบ้านกรูด จากทุกหน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล 
วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
     1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปละบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข้ง และ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
     1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านกรูด โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในเทศบาลต าบลบ้านกรูด  
      2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
      2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจงข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
      2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
      2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
      2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ     
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
 
 
 
 
 



      -7- 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด
  วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
เทศบัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
         1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
   1.1 ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลบ้านกรูด ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
   1.2 ให้หน่วยงานในเทศบาลต าบลบ้านกรูด สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ      
โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจ
หนึ่งได ้
   1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบล
บ้านกรูด ด้วยกันเอง 
   1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
         2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลบ้านกรูดกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลบ้านกรูดกับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที ่4  พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด  
  วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
  1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
       1.1 ก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
        1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 

 



  

       

      ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี  ตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 

แยกตำมมิติดังนี ้
 

 มิติ 1   การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 มิติ 2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 มิต ิ3   การส่งเสริมการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 มิติ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 
แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี ตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด   อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรสร้ำงสั งคม   
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1.1  การสร้างจิตส านึ ก
และสร้างความตระหนักใน
การปฏิบั ติ ราชการตาม
อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 

1.๑.๑.โครงการอบรมและประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 
 

๑.๑.2. โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 
 

๑.๑.๓. โครงการ Big cleaning day  
ท าความสะอาดส านักงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองสาธารณสุข 
 

๑.๑.4. มาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.กำรสร้ำงสั งคม   
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1.๒  การสร้างจิตส านึ ก
และความความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ กิจกรรมเผยแพร่ช่องทางแจ้ง
ร้องเรียนการทุจริต 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 
 

๑.๒.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถี่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 
 

๑.๒.๓  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 
๑.๓  การสร้างจิตส านึ ก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

๑.๓.๑ กิจกรรมหลักสูตร คบเด็กสร้าง
ชาติ “โตไปไม่โกง”  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองการศึกษา 

๑.๓.๒ โครงการสภาเด็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
๑.๓.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองการศึกษา 

มิติที่ ๑ รวม จ ำนวน  ๖  โครงกำร 
จ ำนวน  ๓  กิจกรรม 
จ ำนวน  ๑  มำตรกำร 

๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 



 
          -1๐- 
 

แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี ตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564 
เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด   อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๒ . ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านง
ท า ง ก า ร เมื อ ง ใน ก า ร
ต่ อ ต้ าน ก ารทุ จ ริ ต ขอ ง
ผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบล
บ้านกรูด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โป ร่ ง ใส ใน ก า รป ฏิ บั ติ
ราชการ 

๒.๒.๑ กิจกรรมจัดท าคู่มือแนวทางใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 
 

๒.๒.๒ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองคลัง 
 

๒.๒.๓ มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองคลัง 
 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้ เป็ น ไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ กิจกรรมจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

๒.๓.๒ มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 
 

            



 
-1๑- 

 
แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี ตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด   อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๒ . ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๔  การเชิดชู เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร  ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

๒.๔.๑ กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่ บุ ค คลที่ มี ค ว ามซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต         
มีคุณธรรม 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 
 

๒.๔.๒ กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่คณะกรรมการชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 
 

๒.๔.๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 
 

๒ .๕  มาตรการจัการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
ห รือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

๒.๕.๑ กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 
 

๒.๕.๒ มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด/กองคลัง 

๒.๕.๓ มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 
 

มิติที่ ๒ รวม จ ำนวน  ๘  กิจกรรม 
จ ำนวน  ๔  มำตรกำร 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 



-๑๒- 
แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี ตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด   อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๓ . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่ วน ร่ วมของภ าค
ประชาชน 

๓ .๑  ก า ร จั ด ให้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ โครงการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ส านักปลัด 

๓.๑ .๒ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า รก ารบ ริ ห า ร งบ ป ระม าณ         
การรับ – จ่ายเงินขององค์กร  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด/กองคลัง 

๓.๑ .๓ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองคลัง 

๓.๑.๔ กิจกรรม การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองคลัง 

๓.๑.๕ มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองคลัง 

๓ .๒  ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เห็ น  ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ กิจกรรมการด าเนินการศูนย์
ด ารงธรรมของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

๓.๒.๒ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 
๓ .๒ .๓  กิ จ ก ร รม ร าย ง าน ผ ล ก า ร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียน/    
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

 
 



-๑๓- 
แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี ตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด   อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๓ . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่ วน ร่ วมของภ าค
ประชาชน 

๓ .๓  ก า ร ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองคลัง 

๓.๓.๒  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

มิติที่ ๓ รวม  จ ำนวน   ๒   โครงกำร 
 จ ำนวน   ๕    กิจกรรม 
 จ ำนวน   ๓    มำตรกำร 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี ตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด   อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๔  การ เส ริ ม ส ร้ า ง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔๑ มี การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน 

๔.๑.๑ กิจกรรมจัดท าระบบควบคุม
ภายใน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

๔.๑.๒ กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได ้

๔.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

๔.๒.๒ มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

๔.๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี ตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564 
เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด   อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๔  การ เส ริ ม ส ร้ า ง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง        
สภาท้องถิ่น 

๔.๓ .๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๔.๓.๒ กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านกรูด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

๔.๔ การเสริมพลังการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) และบูรณา
ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พ่ื อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบล
บ้านกรูด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

๔.๔.๒ มาตรการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
การต่อต้านการทุจริต 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 

มิติที่ ๔ รวม จ ำนวน    ๗      กิจกรรม 
จ ำนวน    ๒      มำตรกำร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ตำมแผนปฏิบัติกำรปอ้งกนักำรทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ 1   กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1๗- 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและสร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำทึ่ให้เกิด 
     ประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 
๑.๑.1. โครงกำรอบรมและเพิ่มประสิทธิภำพพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง 
หลักกำรและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง       จิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง      อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มี
ส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับ
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น  ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ขาด ตกบกพร่อง เกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น  ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม  (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participationดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบล
บ้านกรูด จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนสมรรถภาพและแวงหาความเป็นเลิศในการท างาน ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม                
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)                                                                                 
 3. บุคลากรมีความรู้ความและปฏิบัติงานโดยมีผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีมาตรฐาน                                              
 4. บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยกุต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



-๑๘- 

 
เป้ำหมำย 
  บุคลากรทั้งหมดของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำ  
  ตลอดปีงบประมาณ (ท้ัง ๓ ปี) 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1.จัดให้มีการประชุมประจ าเดือนเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติราชการของ      
แต่ละฝ่าย แต่ละส่วนราชการ 
  2. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้ทางวินัย  ระเบียบ ปฏิบัติของทางราชการ  

งบประมำณ 
  ๕0,000 บาท (ทุกปีงบประมาณ) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด และสถานที่ท่ีเหมาะสมกับการจัดฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  
           ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)                                                                                 
  ๓.บุคลากรมีความรู้ความและปฏิบัติงานโดยมีผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีมาตรฐาน 
  ๔.บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 

1.1.๒  โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน 
         เทศบำล 

หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่
องค์กรนั้นๆ จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูดขึ้น  

วัตถุประสงค์  

 1.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต  
 2.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน  
 3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

กลุ่มเป้ำหมำย  

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  

 พื้นที่ด ำเนินกำร  

 เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 ระยะเวลำด ำเนินกำร  

  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564)  

วิธีกำรด ำเนินกำร  

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด โดยเชิญ  
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการสร้างจิตส านึกการต่อต้านการ 
ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรม
นอกสถานที่ในบางโอกาส  

งบประมำณ  

 ๕0,000 บาท (ทุกปีงบประมาณ) 

 



-๒๐- 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต    
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๑- 

๑.๑.๓.  โครงกำร Big cleaning day ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 

หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านกรูด ได้น าหลักการ ๕ ส มาใชพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน  ในการสงเสริม
การปลูกและปลุกจิตส านึก  ในการรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน  ก่อให้เกิดความสัมพันธในหมูคณะใหมีการ
ปฏิบัติงานรวมกันอยางราบรื่น  เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังเปนการจัดระบบ  ระเบียบ ท าให    
คนหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์   ที่ใชในการปฏิบัติงานได้อยางสะดวกรวดเร็ว สงผลให้การปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

    ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลบ้านกรูด   จึงได้ด าเนินการมาตรการ      
ระยะสั้น จัดท าโครงการ “Big Cleaning Day”  ขึ้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้
หน่วยงานภายในส านักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี  สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน  ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม อุทิศการท างานเพ่ือการบริการประชาชน 

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ลดความสูญเสียในเรื่องของเวลา  และมีการน าทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด   
 2. เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อยพรอมปฏิบัติงาน 

เป้ำหมำย       
 บุคลากรทุกฝ่ายของเทศบาลต าบลบ้านกรูด ได้แก่   ส านักปลัด   กองคลัง  กองช่าง   

กองการศึกษา กองประปา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกัน 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พ้ืนที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

 กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร  
1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 
2. แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบและท าผังพ้ืนที่  ถ่ายรูป /วีดีโอ  ก่อนท ากิจกรรม 
3. ด าเนินการตามแผน  ตรวจ/ติดตาม/ประเมินผล 
4. ถ่ายรูป/วิดีโอ หลังท ากิจกรรม 
5. รายงานผลการด าเนินการ     

งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่มีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการสะสาง  
  - ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ตู้เก็บ
เอกสาร ฯลฯ 
  – ที่ท างานดูกว้างและโล่งขึ้น สะอาดตามากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี 
  - ขจัดความผิดพลาดจากการท างานและขจัดสภาพแวดล้อมไม่ดี  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการท าให้สะดวก  
 - ขจัดการค้นหาที่เกิดข้ึนอยู่บ่อยๆ  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 - ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ได้ง่ายข้ึน เน้นค าว่า “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา”  
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการท าให้สะอาด  
 - เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าท างาน 
 - ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ลดปัญหาการขัดข้องหรือเสียบ่อยของครุภัณฑ์  
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการท าให้ถูกสุขลักษณะ  
 - สถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าท างาน 
 - สุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 - ความภาคภูมิใจในความมีชื่อเสียงของส านักงาน ซึ่งเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
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1.๑.๔ มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักกำรและเหตุผล 
  การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติ เนื่องจากการทุจริต       
คอร์รับชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการสร้างค่านิยมปลูกจิตส านึก
ให้คนไทยมีความซื่อสัตย์และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุก
ภาคส่วน 
  เทศบาลต าบลบ้านกรูดได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการและสิ่งก่อสร้าง เป็น
ช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชั่นและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส าคัญ ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงให้
ความส าคัญทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยการเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและภาคชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การแก้ไขกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
รายงานความผิดที่เกิดข้ึนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การร้องเรียน มาตรการในการคุ้มครองพยาน การเข้าร่วมกระบวนการ
ตรวสอบ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  ๒. เพ่ือให้การวางแผนและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิผลสูงสุดและมีการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
  ๓. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
เป็นมืออาชีพ 
  ๔. เพ่ือให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวสอบ การแก้ไข
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคางานการจัดซื้อจัดจ้าง 
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งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง 

 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  ๒. มีการวางแผนและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิผลสูงสุดและมีการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
  ๓. มีการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีความเป็นมือ
อาชีพ 
  ๔. ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวสอบ การแก้ไข
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
๑.๒.๑ .กิจกรรมเผยแพร่ช่องทำงแจ้งกำรร้องเรียนกำรทุจริต 

หลักกำรและเหตุผล 
  หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการ     
ด าเนินการให้ประชาชนทราบ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
จึงเป็นเรื่องที่เทศบาลต าบลบ้านกรูด จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ 
ยังได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว ร้อง
ทุกข์ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์  และความ
เชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ โดยจัดให้มีการช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตเพ่ือให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ มิ
ชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 
เป้ำหมำย  
  ประชาชนพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกรูด     
    
พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลบ้านกรูด  

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564 

วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๑. ประชุมบุคลากรเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒. สรุปช่องทางที่จะด าเนินการเผยแพร่การร้องเรียนการทุจริตตามแผนปฏิบัติงาน 

 ๓. ด าเนินการจัดท าตามแผนปฏิบัติงาน 
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งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.ประชาขนเกิดความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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๑.๒.๒  โครงกำรศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
หลักกำรและเหตุผล 
  เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณี อันดีงานและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการท่ีบริการให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชนด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ท าให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา 
ที่สนองตอบนโยบายระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  

วัตถุประสงค ์
  1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้เด็กเยำวชนในท้องถิ่นเกิดควำมตระหนัก และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสำนภูมิปัญญำและคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่ำนิยมที่ดีงำม และ
ควำมเป็นไทย 

เป้ำหมำย  
  เด็กและเยาวชน  คนในชุมชน     
    
พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด  

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

วิธีกำรด ำเนินกำร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
3. ด าเนินการงาน  
4. ติดตามความก้าวหน้า  
5. สรุปผลการด าเนินงาน  

งบประมำณด ำเนินกำร 
  งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท งบประมาณ 2562 – 2564)       

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



 

     -๒๘- 

 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไปเด็กเยาวชนในท้องถิ่นมี
จิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 
  2.เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชี วิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๙- 

1.2.๓ .โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ   
 เทศบาลต าบลบ้านกรูดได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก การปลูกผักสวนครัวก็เช่นเดียวกันสามารถลดต้นทุนใน
การใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าที่เหลือใช้ไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย  จึงได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
อีกท้ังได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์
1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ท าลายระบบนิเวศ 
2. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พอมีพอกิน  พ่ึงตนเองได้ 
3. เพ่ือสนองพระราชด าริ  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  มาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 เป้ำหมำย 
ประชาชน ทั้ง 12 ชุมชน  

พื้นที่ด ำเนินกำร 
   

    พ้ืนที่ของประชาชนทั้ง  12  ชุมชน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

             ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

วิธีกำรด ำเนินกำร 

     ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
     ๒. ประสานวิทยากรและสถานที่ 
     ๓. ขออนุมัติโครงการ 
     ๔. ด าเนินการตามแผน 
     ๕. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 

  1๐0,000 บาท (ทุกปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 



-๓๐- 

 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.ประชาชนในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีชีวิตแบบพอเพียง   

พออยู่  พอกิน 
 2.ประชาชนในชุมชนมีส่วนในการผลิตและบริโภคผักท่ีสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ 
 3.ประชาชนในชุมชนสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
 4.ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพจิตดีเนื่องจากสภาพแวดล้อมของบ้านเรือนน่าอยู่น่าอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      -๓๑- 

๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
๑.๓.๑. กิจกรรมหลักสูตร คบเด็กสร้ำงชำติ “โตไปไม่โกง” 
หลักกำรและเหตุผล 
  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด เทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมเด็กในทุกรูปแบบเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม และได้
จัดท าแผนการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านกรูดขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือให้เด็กเข้าใจความส าคัญของการพูดความจริงและโทษของการโกหก 
  ๒. เพ่ือให้เด็กเข้าใจความหมายและความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน 
  ๓. เพ่ือให้เด็กสร้างความผูกพันต่อชาติบ้านเมือง 
  ๔. เพ่ือให้เด็กฝึกการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์กติกา 
  ๕. เพ่ือให้เด็กนักเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและการเป็นผู้น าผู้ตาม 
  ๖. เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมี 

เป้าหมาย 
  เยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
   
 
พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

  (๑) จัดท าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 
  (๒) ประชุมก าหนดแนวทางและกิจกรรมด าเนินงาน 
  (๓) ขออนุมัติหลักการโครงการ 
  (๔) การด าเนินโครงการ  
   สาระที่ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริต  กิจกรรม  เด็กเลี้ยงแกะ 
   สาระที่ ๒ การมีจิตสาธารณะ  กิจกรรม  รถไฟสามัคคี 
        กิจกรรม  เรารักประเทศไทย 
        กิจกรรม  เข้าแถว 
   สาระที่ ๓ ความเป็นธรรมทางสังคม  กิจกรรม   มาร์ชคุณธรรม 
 
 



-๓๒- 
 
   สาระที่ ๔ การท าอย่างรับผิดชอบ  กิจกรรม  มือนี้มีประโยชน์ 
   สาระที่ ๕ เป็นอยู่อย่างพอเพียง  กิจกรรม  กากับหงส์ 
 
งบประมำณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. เด็กมีความเข้าใจความส าคัญของการพูดความจริงและโทษของการโกหก 
  ๒. เด็กมีความเข้าใจความหมายและความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน 
  ๓. เด็กเกิดความผูกพันและรักต่อชาติบ้านเมือง 
  ๔. เด็กได้รับฝึกการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์กติกา 
  ๕. เด็กนักเรียนมีความเข้าใจถึงเรื่องคุณธรรมและการเป็นผู้น าผู้ตาม 
  ๖. เด็กได้เรียนรู้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๓- 
 
๑.๓.๒ โครงกำรสภำเด็ก 

หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่อ าเภอบางสะพานแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินงานด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นในระดับพ้ืนที่พร้อมกันทั่วประเทศ เทศบาล
ต าบลบ้านกรูด ได้เห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลที่ รับผิดชอบ      
จึงได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชน
ในการสร้างโอกาสตามหลักการ “เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน” ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวที มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ด าเนินการพัฒนาตนเอง สังคมตามแนวทางที่ตนเองคาดหวัง แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี 
  โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตามหลักการดังกล่าว  เทศบาล
ต าบลบ้านกรูด จึงได้จัด “โครงการสภาเด็ก” ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีสภาเด็กและเยาวชนได้จัดท าแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
  2. เพื่อสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนด าเนินการตามแผนที่ได้จัดท า 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและตระหนักในบทบาท 

เป้ำหมำย 
  1. มีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน จ านวน  20 คน 
  2. มีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน                  จ านวน  30 คน 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด  ชั้น 2 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

วิธีการด าเนินการ 

  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  (๑) จัดท าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 
  (๒) ประชุมก าหนดแนวทางและกิจกรรมด าเนินงาน 
  (๓) ขออนุมัติหลักการโครงการ 
  (๔) การด าเนินโครงการ 
 
 



-๓๔- 
       

   (๕) การบันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล   
   (๖) การสรุปข้อมูล   

งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
  30,000 บาท (ทุกปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลบ้านกรูดมีแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
  2. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลบ้านกรูดได้ด าเนินการตามแผนที่ได้จัดท า 
  3. คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงความสามารถกล้าแสดงความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๕- 
 
๑.๓.๓  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยก าลังเป็นที่ให้ความ
สนใจของหลายฝ่าย เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน     
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนโรงเรียนต้องมีความตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า
และต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว ต้องมีความหลากหลาย    จูงใจให้นักเรียน
เกิดความสนใจและตระหนักในที่สุด 

     ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านกรูด   จึงได้จัดท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขึ้น ให้นักเรียนภายในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการบ าเพ็ยประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงปลูกฝังการ
รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
วัตถุประสงค ์
  1 เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

 ๒ เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและนักเรียนมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

เป้ำหมำย 
เยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

  
   
พื้นที่ด ำเนินกำร 

พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - จัดประชุมเพ่ือรวมกันวางแผนงานการด าเนินงานโครงการ 
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - จัดท าโครงการเพื่อน าเสนอเพ่ือขอการอนุมัติต่อผู้บริหาร 

 - ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือเข้าร่วมโครงการ  
 

งบประมำณ 
๕,๐๐๐ บาท ทุกปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
 
 



 
-๓๖- 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1 นักเรียนได้รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

 ๒ นักเรียนไดเ้ข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๓ นักเรียนมีจิตส านึกและมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ 2   กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓๗- 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
๒.๑.1. กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 

หลักกำรและเหตุผล 

  กระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean 
Thailand) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ  
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง
ระบบราชการที่ใสสะอาด เทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงจัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต โดย    
มุ่งสงเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบล
บ้านกรูด ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
   
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
  3. เพ่ือสร้างมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของข้าราชการและบุคลากร          
ของเทศบาล  

เป้ำหมำย  
  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
พื้นที่ด ำเนินกำร  

  เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564 

วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๑. จัดท าประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศเจตจ านงให้แต่ละส่วนราชการทราบ 

 ๓. ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซด์ 

 

 

 



-๓๘- 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๙-- 
 

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
๒.๒.1.กิจกรรมจัดท ำคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

หลักกำรและเหตุผล 

 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกระบวนการการจัดท าเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
รวมถึง การส ารวจผลการประเมินสมรรถนะหลักและตามสายงานของบุคลากร การส ารวจความต้องการในการ
พัฒนา สมรรถนะของบุคลากร การก าหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
การประเมินผลแผนพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ  
การวางแผนปฏิบัติการ  

 เทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงเห็นควรจัดให้มีการจัดท าคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม  เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  
  2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนา
ให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที ่ตรงกับความต้องการ  
  3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านกรูดให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 เป้ำหมำย 
 ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๑. ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดท าคู่มือ 
 ๒. แบ่งประเภทแต่ละงานเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ๓. ด าเนินการจัดค าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ๔. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรไปให้ทุกส่วนราชการ 

 



-๔๐- 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1 มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน 
  2 สามารถน ามาเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  3 เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านกรูดให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

  ๔. ทุกส่วนราชการสามารถน าคู่มือไปประกอบการปฏิบัติงานได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๑- 
 
2.๒.๒. กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท า
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 

วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/ โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๔ ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง 

   
พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 
 



-๔๒- 
 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่  
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

     
งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
   
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

   ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบ    
ทุกโครงการ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         -๔๓- 

๒.๒.๓ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต      
มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ดังนั้นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญเพ่ือป้องกันกำรใช้จ่ำย
งบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ  และป้องกันกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้ง
เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ำ
มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
๒. เพ่ือป้องกันกำรเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
๓. เพ่ือสร้ำงกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงขององค์กร 

 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดประชุม 
๒. จัดท ำค ำสั่งคณะท ำงำน 
๓. ประชุมคณะท ำงำน 
๔. ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำง/กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
๕. จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในหน่วยงำนและประชำชนทรำบ 
๖. ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
๗. รำยงำนผล ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ

ปรับปรุงแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 



    -๔๔- 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑. มีมำตรกำรป้องกันและก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภำพ และป้องกันกำรเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 ๒. มีกลไกหรือช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของ
องค์กรผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๕- 
 

2.3 กำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร/เจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๒.๓.๑ กิจกรรมกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

หลักกำรและเหตุผล 

 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ท าให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาด
จากการท างานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน  

 เทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุง   การให้บริการ  ลดขั้นตอน  ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานให้ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน   อ านวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด  ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านกรูด และประชาชนทุกระดับประทับใจ  

 วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง 
  ๒. เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  
  ๓.เพ่ือให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการทราบข้ันตอนการบริการ  
 
เป้ำหมำย 
 ประชำชนที่มำติดต่อเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
 
พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๑. ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดท าคู่มือ 
 ๒. แบ่งประเภทแต่ละงานเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
     ๓. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการส ารวจงานในหน้าท่ี   และจดัท าผงักระบวนการ
ท างานและก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ  
 ๔. เผยแพร่ผังกระบวนการขั้นตอนในสถานที่ท่ีแต่ละกองรับผิดชอบ 
 ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซด์ของเทศบาล 

 

 

 



-๔๖- 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
  ๑๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1 .ประชาชนได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง 
  ๒ .เพ่ือให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการทราบข้ันตอนการบริการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๗ 
 
๒.๓.๒  มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลบ้านกรูด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง    
ที่มีอ านาจ หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่เทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีก มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ     
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับ ส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่เทศบาล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือเกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็นและท าให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่ก าหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ ของเทศบาล มาตรา ๔๘ 
สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ ปฏิบัติราชการ ของนายกเทศมนตรีได้มาตรา ๔๘ เอกูน
วีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้ เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบ  กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของเทศบาลจังหวัดนครปฐม ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ  ของประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ  การมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
 
 
 
 
 
 



      -๔๘-   
วัตถุประสงค ์ 
  1.เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
  2 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 
  3.เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤต ิมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  4.เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 
เป้ำหมำย  
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล  และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

พื้นที่ด ำเนินงำน 

  เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ  
  2.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  
  3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ  
  4.ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน       
ทุกเดือน  

งบประมำณด ำเนินกำร  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการ
ผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 



      -๔๙- 
 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนหรือบุคคล 
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

หลักการและเหตุผล  
  เนื่องด้วยเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้น เทศบาลจึงได้จัด
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติภายในพ้ืนที่เทศบาล เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
  ๒  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกยกย่องได้เป็นแบบอย่ำงที่ดีชุมชน และสังคมต่อไป 

เป้าหมาย  
  จัดพิธีมอบประกำศเกียรติคุณ จ ำนวน ๑ ครั้ง/ปี ครั้งละ 12 คน  
 
พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
 
วิธีด าเนินการ  
  ๑. จัดท ำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรคัดเลือก ประจ ำปี เพ่ือประกำศให้ ประชำชนทรำบ  
  ๒ แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบำล จ ำนวน ๑๒ ชุมชน เพ่ือให้
แต่ละชุมชนด ำเนินกำรคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกในชั้นต้นมำยังเทศบำล 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองได้พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง  
  ๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพ่ือท ำหน้ำที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจำก
ชุมชนต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำล  
  ๔ คณะกรรมกำรฯ เสนอชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัติ โดยเสนอรำยชื่อให้ผู้บริหำร
ทรำบและเห็นชอบ  
  ๕ ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบใบประกำศ ตำมระเบียบฯ จ ำนวน ๑ ครั้ง/ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕๐- 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
 
งบประมาณดาเนินการ  
  ๒๐,๐๐๐ บำท  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัดเทศบำล  
 
ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   มีบุคคลต้นแบบที่ได้รับกำรยกย่องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๑- 

๒.๔.๒ กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชน  

 หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านกรูด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันเทศบาล
ต าบลบ้านกรูด ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จานวน 12 ชุมชน ซ่ึงมวีัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็น
ตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการ
ดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน แต่เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนใน
แต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
  ดังนั้ น  เทศบาลต าบลบ้ านกรูด จึ งได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

วัตถุประสงค์  
  1.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
  2.เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้     
มีขวัญและกาลังใจ  
 
เป้ำหมำย  
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่     
จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง จานวน 12 ชุมชน  
 
พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
วิธีด ำเนินกำร  
  1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
  2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ  
  3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๒- 
 
ระยะเวลำดำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 
 
งบประมำณดำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดเทศบาล  
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑.คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100  
  2 คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
  ๓. มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๓- 

๒.๔.๓  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ ๙ ทรงมีพระรำชด ำรัส
ชี้แนะแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ  ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจ และเมื่อภำยหลังได้ทรงเน้นย้ ำแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซึ่งกำรเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท ำกำรผลิต
เพ่ือกำรบริโภคโดยอำศัยธรรมชำติตำมสภำพแวดล้อมมีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิดคละกัน  ทั้งพืชผัก ไม้ผล        
ในลักษณะของสวนผสม ต่อมำมีกำรพัฒนำเป็นกำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคและ จ ำหน่ำย ท ำให้ต้องใช้ทรัพยำกรจำก
ภำยนอกมำกขึ้น ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ท ำให้ต้องหันกลับมำทำ
กำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคและจ ำหน่ำยในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง    เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด จึงได้จัดท ำ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นตัวอย่ำงให้แก่เกษตรกรได้น้อมน ำ
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตอีกด้วย  

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่ำงและเป็น
วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรรำยอ่ืน  

สถานที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 วิธีด าเนินการ  
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
  ๒ ประชุมคณะกรรมกำรชุมชนเพื่อชี้แจงโครงกำรและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแต่ละชุมชน  
  ๓ มอบใบประกำศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยำกรประจำศูนย์เรียนรู้ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด  
  ๔ ประชำสัมพันธ์  
  ๕ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
  ส ำนักปลัดเทศบำล  
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
  ๒. มีบุคคลต้นแบบที่ดีที่ด าเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลอื่น 

 



 
-๕๔- 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบรับแจ้งหรือพบกำรทุจริต 
๒.๕.1.กิจกรรมกำรจัดท ำข้อตกลงปฎิบัติรำชกำร 

หลักกำรและเหตุผล  

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี      
ในการประเมินที่ค านึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริง ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือ เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการ
ทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้ กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการ ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรม และความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติเกิดความตะหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

วัตถุประสงค ์ 
  ๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ด ี
  ๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือปฏิบัติ  
  ๓ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส่ มีคุณธรรม  

เป้ำหมำย  
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 
 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ๑. จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นที่
มีดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี 
  ๒. รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ  
  ๓. ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัต ิ 
 
 
 
 



 
-๕๕- 

 

งบประมำณด ำเนินกำร  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  

ตัวชีวัด/ผลลัพธ์  

  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชกำรของแต่ละส่วนราชการ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๖- 

๒.๕.๒ มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบท้ังภำครัฐและองค์กรอิสระ” 
หลักการและเหตุผล 
  กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ ำนำจข้อรำชกำรในหน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย ทั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย 
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของกำร
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักกำรเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงำนทั้ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ส ำคัญ 
  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 

 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 
  ๒.เพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับกำรประเมิน ตรวจสอบ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกหน่วยงำน
ภำครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
 

วิธีด าเนินการ 
  ๑. ก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งจำกผู้ก ำกับ
ดูแลและองค์กรอิสระ อำทิ 

 - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
   - กำรรับกำรตรวจจำกคณะท ำงำนตรวจประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
หรือคณะท ำงำน LPA 
 
 
 
 



 
-๕๗ 

    
   - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำน ป.ป.ท. ตำมโครงกำร ITA 
   - กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 
  ๒. รำยงำนผลกำรให้ควำมร่วมมือให้ผู้บริหำรทรำบ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกหน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๘- 

๒.๕.๓ มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรีองร้องเรียน” 

หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่น          
ค ำร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท ์หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง  
  ฉะนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำม
เดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียน รวมถึง
จัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูดขึ้น เพ่ือด ำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้
รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน  

วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  
  ๒ เพ่ือจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็นไป
ตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง  

เป้าหมาย  
  มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  

พืน้ที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด  

วิธีด าเนินการ  
  ๑ ก ำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  ๒ จัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
  ๓ จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  
  ๔ เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบำลต ำบล
บ้ำนกรูดให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญำ ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและข้ันตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร  

ระยะเวลาดาเนินการ  
  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณดาเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  
 
 
 
 
 
 
 



-๕๙- 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัดเทศบำล  
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูดตำมคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของเทศบำลบ้ำนกรูดโดยปฏิบัติตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มิติ ๓   กำรส่งเสริมกำรมีบทบำท 

และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       -๖๐- 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมกำรมีบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 กำรให้ควำมรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
๓.๑.1.โครงกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำรเทศบำล 

หลักกำรและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลบ้านกรูด  ได้ให้มีการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่
นักท่องเที่ยว  และได้จัดสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านกรูด  ให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด ชั้น ๑ โดยมีงานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงเห็นควรจัดท าโครงการดังกล่าวทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านกรูดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค ์ 
  ๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องหลายหลายช่องทาง 
  2.เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

เป้ำหมำย       
  ประชาชนผู้มาติดต่อและนักท่องเที่ยว 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พ้ืนที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่รวมถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เช่น      
แผ่นพับ บอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ของเทศบาล 

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๒๕,๐๐๐  บาท  

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1 .ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้สะดวกยิ่งขึ้น  
  2.ท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
  ๓. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริง 
  ๔. ประชาชนได้รับข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของเทศบาล 



         -๖๑- 

3.1.๒ กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรบริหำรงบประมำณกำรรับ – จ่ำยเงินขององค์กร 

หลักการและเหตุผล 

   การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท ารายการรายรับ รายการเบิกจ่ายเงิน ออกจาก
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการจะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ – จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ 

   ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

   
เป้ำหมำย 

  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 

วิธีด ำเนินกำร 
  - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
ประกาศงบแสดงผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาค
ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 
 
 



 
-๖๒- 

 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ป้ายปิดประกาศของชุมชน และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
   

งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัด/กองคลัง  
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
  ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เกิดความโปร่งใส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๓- 

๓.๑.๓ กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หลักกำรและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การที่องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท า
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
– จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 

วัตถุประสงค ์

  ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/ โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   จ านวน ๔ ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง 

   
พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 
 
 



-๖๔- 
 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่  
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

     
งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

   ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบ    
ทุกโครงการ 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๕- 

๓.๑.๔  กิจกรรม กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หลักกำรและเหตุผล 

   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐  และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค ์

  ๑. เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
  ๒. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อ
จัดจ้าง 

  ๓. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
วิธีด ำเนินกำร 

  ๑. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
  ๒. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
  ๓. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๔. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๖. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 
 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
   

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



-๖๖- 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

            ๒. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัด
จ้าง เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๗- 

๓.๑.๕  มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
 หลักกำรและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ  เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ  เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท า
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
๓. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

 
เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 

วิธีด ำเนินกำร 
๑. จัดประชุม 
๒. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
๓. ประชุมคณะท างาน 
๔. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๕. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
๖. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
๗. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 



 
-๖๘- 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ๑. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 ๒. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของ
องค์กรผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๙- 

๓.๒  กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
๓.๒.๑. กิจกรรมกำรด ำเนินกำรศูนย์ด ำรงธรรมของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลบ้านกรูด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลบ้านกรูดจึงมีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือ
รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
 
วัตถุประสงค ์ 
  1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
  3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  
 
 เป้ำหมำย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้มีส่วน    
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
 
วิธีด ำเนินกำร  
  1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
  2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน  
  4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ให้บริการในวัน  เวลาราชการวันจันทร์  – วันศุกร์  ตั้ งแต่ เวลา  08.30 น . – 16.30 น .            
โดยช่องทาง ร้องทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้  
  6.1 สานักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๖๙ ๕๓๓๗ ต่อ ๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๓๒๖๙ ๕๑๗๐  
  6.3 ทางเว็บไซต ์www.bankrutcity.go.th 
  6.4 ทางไป รษณี ย์ ที่ อยู่  ส านั ก งาน เทศบาลต าบลบ้ านกรูด  ต .ธงชั ย  อ .บางสะพาน                  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๙๐ 
 
 
 

http://www.bankrutcity.go.th/
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งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดเทศบาล 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1 จ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดา
เนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
  2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  

  3. แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.๒.๒ โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่ 

หลักกำรและเหตุผล 

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดจนการให้บริการ         
ประชาชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เทศบาลจึงต้องเรียนรู้สภาพปัญหา ข้อมูล และสภาพทั่วไป
ของชุมชน เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน ซึ่งท าให้เทศบาลได้เห็นชุมชนในมิติใหม่ในทัศนะคนในชุมชน 
ขณะเดียวกันชุมชนก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเชิงปฏิสัมพันธ์กับเทศบาลได้อย่างเหมาะสมตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล  ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
และผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้ก าหนด
แนวนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน ภาครัฐและเอกชน ในการด าเนินการตามนโยบาย และมาตรการ
ที่ก าหนด เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   โดยได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสฯ  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังเพียงพอสามารถให้การสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ การให้การสงเคราะห์  ผู้ที่ด้อยโอกาสฯ จึงถือเป็นอีกภารกิจหน้าที่หนึ่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมถึงหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการตลอดสงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของด้อยโอกาสฯในด้านสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  ด้านรายได้  การด ารงชีพ ด้านกิจกรรม
นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ตลอดจนการให้ความคุ้มครองและการบริการทางสังคม  
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชน ในพ้ืนที่จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทท่ีส าคัญทางสังคม  ครอบครัว
และประเทศชาติ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวบังเกิดผลสัมฤทธิ์  และเกิดประโยชน์สุข         
แก่ประชาชนอย่างแท้จริงรวมถึงการบริการประชาชนให้เกิดการประทับใจ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เทศบาล
ต าบลบ้านกรูด  จึงได้จัดท าโครงการ “เทศบาลเคลื่อนที่”  
 
วัตถุประสงค ์ 

              1 เพ่ือน าหน่วยบริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ มาให้บริการประชาชน         
นอกเวลาราชการ นอกสถานที่  

  2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล  
ไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน สามารถน ามาปรับปรุง พัฒนา พร้อมแก้ไข       
ตรงตามความต้องการ 

  3 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลบ้านกรูดให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ ร่วมกับทางเทศบาล ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

  ๔ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านกรูด เข้าถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ ของทางเทศบาล  
ได้อย่างทั่วถึง เข้าถึงของประชาชน         
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เป้ำหมำย       
  ประชาชนในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พ้ืนที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

วิธีด ำเนินกำร 

  ๑. จัดท ำร่ำงโครงกำรเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ  
  ๒ จัดหำงบประมำณเพ่ือสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย  
  ๓. ประสำนงำนกับทุกกองทุกฝ่ำย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงำนในหน้ำที่ที่จะนำไปให้บริกำรแก่
ประชำชนในเขตเทศบำลทั้งหมด  
  ๔. กำหนดสถำนที่ วัน เวลำ ในกำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่ 
  ๕. ประสำนงำนกับทุกส่วนงำน  
  ๖. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำทำงเสียงตำมสำย และรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่  
  ๗. น ำกิจกรรมงำนในหน้ำที่ออกบริกำรประชำชน  
  ๘. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๕0,000  บาท ทุกปีงบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด   เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านกรูด  มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของทางเทศบาลและ
หน่วยบริการจากภาครัฐและภาคเอกชน  
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3.๒.๓ กิจกรรมรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทรำบ 

หลักการและเหตุผล  
  กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส ำคัญเพรำะกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรทุกครั้งจะต้องมีกำรตรวจสอบ กลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจ โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทรำบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
 
วัตถุประสงค์  
  ๑ เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจริต  
  ๒ เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรนำข้อเสนอแนะจำกหน่วยตรวจสอบ
มำปฏิบัติ  
  ๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทรำบขั้นตอนของกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภำค
ประชำชนร่วมตรวจสอบกำรดำเนินงำนของทำงรำชกำร  
 
เป้าหมาย  
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกรำย  
 
พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
 
วิธีการด าเนินการ  
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทำกำร  
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัดเทศบำล 
  
งบประมาณดาเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย 
  ๒ ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์ 
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๓. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
๓.๓ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑  มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
หลักกำรและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ  เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ  เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท า
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
๓. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

 
เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 

วิธีด ำเนินกำร 
๑. จัดประชุม 
๒. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
๓. ประชุมคณะท างาน 
๔. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๕. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
๖. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
๗. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน 

 
 



-๗๕- 
 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ๑. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 ๒. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของ
องค์กรผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      -๗๖- 

๓.๓.2.มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 

หลักการและเหตุผล  
  ตำมที่เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ได้ด ำเนินกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมำณ และส่งเสริมให้ภำคประชำชน (ประชำคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเป็นกลไกภำคประชำชน ในกำรมีส่วนร่วมกับเทศบำลต ำบลล้ำนกรูด อย่ำงแข็งขันส ำหรับ
กำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูดได้มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำำหนดให้ภำคประชำชนและ ส่งเสริม
กลไกภำคประชำชน ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันกับมำตรกำรกำรปูองกันกำรทุจริตใน เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูดนั่นคือ
ได้ท ำหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง  
 
 เป้าหมาย  
  ตัวแทนชุมชนทั้ง ๑๒ ชุมชน  
 
วิธีการด าเนินการ  
  ส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด   
ส ำหรับกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูดได้มีกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้ภำคประชำสังคม  
ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด ในหลำยๆ ส่วน    

ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส ำนักปลัดเทศบำล 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑ ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล
บ้ำนกรูด 
  ๒ ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ำที่และบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท้องถิ่นของตนเอง 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ ๔   กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      -๗๗- 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น 
4.1 กำรพัฒนำกลไกกำรตรวจสอบภำยในองค์กร 
๔.๑.1.กิจกรรมจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 

หลักกำรและเหตุผล 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        
พ.ศ. 2544 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน       
พ.ศ. 2542  มาตรา 15 (3)  (ก)  ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 คือ การติดตามประเมินผลการจัดวางควบคุมภายใน
ตามที่ได้จัดวางไว้ตาม ข้อ 5  ว่ามีมาตรฐานการควบคุมภายในหรือไม่ และมีเพียงพอหรือยังมีจุดอ่อนแล้วสรุปผล
การประเมินรายงานการประเมินผลตาม แบบ  ปย., ปม., ปส., ปย.1-ร และแบบ ป.อ. ต่างๆ (รายงานทุกปีหลัง
สิ้นปีงบประมาณ ภายใน 90 วัน) โดยก าหนดให้หน่วยรับตรวจ จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงถึง 
วิธีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน “การเฝ้าระวัง” และ “การบริหารความเสี่ยง” ก่อนเกิด
เหตุ วิธีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มี “ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน”       
ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานดังกล่าว เป็นกระบวนการ และยุทธวิธีที่จะน าไป      
สู่ความส าเร็จของการ “สร้างมาตรฐานการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส”  

วัตถุประสงค ์ 
  ๑ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ของกำรด ำเนินงำนทุกงำน ซึ่งรวมถึงกำรดูแล รักษำ
ทรัพย์สินกำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล หรือกำรทุจริต 
  ๒ เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติ ตำมที่
หน่วยงำนก ำหนดขึ้น 
  

เป้ำหมำย       
 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกฝ่าย  

พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

 

 

 



                                               -๗๘- 

 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

   ส านักปลัดเทศบาล 

 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.ช่วยให้การด าเนินงานของกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
  2. ช่วยป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร 
  3. ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ 
  4. ช่วยก ากับให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      -๗๙- 

๔.๑.2.กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน        
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อันมีผลท าให้เทศบาลต าบลบ้านกรูด ซึ่งเป็นหน่วย 
รับตรวจ ต้องจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เพ่ือใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร 
สามารถลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล   
  ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ถูกต้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ผู้ที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน       
การรายงานรวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  2. เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองของทุกส่วนราชการภายในหน่วยงาน 

เป้ำหมำย       
 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกฝ่าย 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

   ส านักปลัดเทศบาล 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของทุกส่วนราการมีความถูกต้องครบถ้วนเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  2. ท าให้หน่วยงานลดข้อผิดพลาดในการจัดวางระบบการควบคุมภายในรวมถึงการจัดท ารายงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

 

 



      -๘๐- 

4.2 กำรสนับสนุนภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำร 
     ตำมช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
๔.๒.1.กิจกรรมส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 

หลักกำรและเหตุผล 

  กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับบุคคลถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะก ำหนดหน้ำที่ของงำนเป็นเรื่องๆ กำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน กำรวำงระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงำน
ในองค์กรหรือหน่วยงำน เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์เทศบำลต ำบล   
บ้ำนกรูด จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล           
โดยพิจำรณำจำกประเด็นกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องกำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 
กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูดเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  

วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วม กำรตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  
  ๒. เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ
แต่งตั้งกำรโอน ย้ำย  

เป้าหมาย  
  พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ที่มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล  

พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด  

วิธีการด าเนินการ  
  ๑. ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย  
  ๒. กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
  ๓. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคล       
ได้ด ำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด  
  - มีกำรจัดท ำประกำศหลักเกณฑ์หรือแนวทำงนำกรปฏิบัติงำน และประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลำกรทรำบ  
  - มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  และคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน  ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะ         
กำรรักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสม และข้อมูลกำรลำ เป็นต้น  
 
 
 
 



      -๘๑- 
 
  - มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้พนักงำนทรำบ พร้อมเปิดโอกำสให้ซักถำม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลกำรประเมินที่ไม่เป็นธรรม  
  - นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนกรูด ออกคำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมมติคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีกำรติดประกำศผลกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกัน  
 
ระยะเวลาการดาเนินการ  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

งบประมาณดาเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนปลัดเทศบำล  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ กำร
โอน ย้ำย ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด และมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสำมำรถ
อธิบำยผลที่เกิดขึ้นดังกล่ำวได้ท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้
ประชำชนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      -๘๒- 

4.๒.๒ มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบท้ังภำครัฐและองค์กรอิสระ” 
หลักการและเหตุผล 
  กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ ำนำจข้อรำชกำรในหน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย ทั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย 
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของกำร
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักกำรเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงำนทั้ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ส ำคัญ 
  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 

 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 
  ๒.เพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับกำรประเมิน ตรวจสอบ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกหน่วยงำน
ภำครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 
 

วิธีด าเนินการ 
  ๑. ก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งจำกผู้ก ำกับ
ดูแลและองค์กรอิสระ อำทิ 

 - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
   - กำรรับกำรตรวจจำกคณะท ำงำนตรวจประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
หรือคณะท ำงำน LPA 
 
 
 
 



 
-๘๓- 

    
   - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำน ป.ป.ท. ตำมโครงกำร ITA 
   - กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 
  ๒. รำยงำนผลกำรให้ควำมร่วมมือให้ผู้บริหำรทรำบ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกหน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      -๘๔- 

4.๒.3 กิจกรรมส่งเสริมประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 หลักการและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมตำมเจตนำรมณ์ของ
รัฐธรรมนูญพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) จึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำร่วม
สังเกตกำรณ์จัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินกำรโครงกำรและกำรใช้งบประมำณ เพ่ือส่งเสริมกำร
บริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมหรือกำรบริหำรรำชกำรในระบบเปิดจำกกำรปฏิบัติจริง และสำมำรถพัฒนำระดับ
กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐมำกขึ้น เพื่อกระตุ้นกำรปรับเปลี่ยนสู่กำรบริหำรรำชกำรที่
เปิดเผย โปร่งใสเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และพัฒนำระบบรำชกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ 

 วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุให้แก่ประชำชน 
  ๓. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกข้ันตอนต่อสำธำรณชน ผ่ำนทำงเว็บไซด์ และที่
ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
เป้าหมาย 

   เผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกขั้นตอนต่อสำธำรณชน 
   

พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 

   
วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจำกกำรประชุมประชำคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมเป็นผู้
สังเกตกำรณ์ในขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  ๖.๒ จัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนทั่วไปและผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์เก่ียวข้องกับ
พัสดุ เมื่อมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ตัวแทนชุมชนมีควำมเข้ำใจใน
บทบำทหน้ำที่และทรำบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและตรวจกำรจ้ำงอย่ำงละเอียดและถูกต้อง 
  ๖.๓ ประกำศรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่ส ำคัญทุกข้ันตอนให้ประชำชนทรำบ ผ่ำนทำง
เว็บไซด์และที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   



 
-๘๕- 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕     
 
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 
   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งำนพัสดุและทรัพย์สิน 

   
 ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  

   ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และไม่เกิดปัญหำกำรทุจริตกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๖- 
 
๔.๓  กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
๔.๓.๑ กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมพร้อมที่จะรับ
ภำรกิจและกำรจัดบริกำรให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ำงยิ่ง ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็นสิ่งส ำคัญ
ประกำรหนึ่งที่เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูดได้ด ำเนินกำร เพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพ่ือพัฒนำตนเองและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด จึงได้มีกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นให้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนอยู่เสมอ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถน ำมำพัฒนำองค์กร 
พัฒนำท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  

วัตถุประสงค์  
  ๑.เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้กับสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมเข้ำใจใน
กำรท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่  
  ๒ เพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำม
ระเบียบ กฎหมำย  
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง  

เป้าหมาย  
  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด จ ำนวน ๑๒ คน  

พื้นที่ด าเนินการ  
  ทั้งในเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด และหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม  

วิธีการด าเนินการ  
  ๑.งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่น
เข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนำแล้วแต่กรณี  
  ๒. เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกำรเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือส่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุม หรือดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงำนที่
รับผิดชอบ  
  ๓. แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเสนอ
ประธำนสภำ โดยผ่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนกรูด 
  ๔.งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น และรำยงำน
เสนอนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนกรูดทรำบ 
 
 
 
 
 
 



-๘๗- 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
 
งบประมาณด าเนินการ  
  ๕๐,๐๐๐ บำท  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนปลัดเทศบำล 

ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด  
  ๑. สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่  
  ๒ สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนใหม่ๆ  
  ๓ กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘๘- 

๔.๓.๒  กิจกรรมกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกรูด 

หลักกำรและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลบ้านกรูด มีการประชุมสภาเทศบาล อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย          
เป็นผู้รักษาการ มีอ านาจตีความ วินิจฉัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ก็ให้
ประธานสภา ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน าข้อโต้แย้งนี้เสนอ       
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 

วัตถุประสงค ์ 
  ๑. เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน
ในเทศบาล แล้วน าข้อเรียกร้องเหล่านั้นเสนอต่อฝ่ายบริหารให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ไข 
  ๒. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และอนุมัติกฎหมายต่าง ๆ ว่าควรบังคับใช้ใน    
เขตเทศบาลหรือไม่ อย่างไร และเมื่อพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลจึงจะมีมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป 

เป้ำหมำย       
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกรูด  

พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564 

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. รับทราบถึงปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน
ในเทศบาล แล้วน าข้อเรียกร้องเหล่านั้นเสนอต่อฝ่ายบริหารให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ไข 
  ๒. สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง และอนุมัติกฎหมาย เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ    
เพ่ือบังคับใช้เป็นเทศบัญญัติ 

 

 

 
 



 

      -๘๙- 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน 
      กำรทุจริต 
๔.๔.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

หลักกำรและเหตุผล 

  กระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean 
Thailand) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ  
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง
ระบบราชการที่ใสสะอาด เทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงจัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต โดย    
มุ่งสงเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบล
บ้านกรูด ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
  3. เพ่ือสร้างมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของข้าราชการและบุคลากร          
ของเทศบาล  

เป้ำหมำย  
  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
พื้นที่ด ำเนินกำร  

  เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564 

วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๑. จัดท าประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศเจตจ านงให้แต่ละส่วนราชการทราบ 

 ๓. ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซด์ 

 

 

 

 



-๙๐- 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๑- 
 
๔.๔.๒ มำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรทุจริตโดยภำคประชำชน 

หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยได้แสดง ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน พ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับ
การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่ งนับ
ได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน หนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
ไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

 เทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงเห็นควรจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม  ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล  
 2. เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้ำหมำย       
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พ้ืนที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 

 

 

 

 

 

 



      -๙๒- 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ  256๒ – ปีงบประมาณ 2564  

 

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกและค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล  
 2. ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการร่วมกันเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ 
 3. ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต 

 

 
 

 

 

 
    
   
 


