
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจรติ 

(พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5) 

(ฉบบัปรับปรุง) 

เทศบาลตำบลหนองกราด 
ตำบลหนองกราด  อำเภอดานขุนทด       

จังหวัดนครราชสีมา 



 

คำนำ 

  การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกราดฉบับนี้ เพื่อนำไปสูการ
ปรับปรุงการดำเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันของเทศบาลตำบลหนองกราด ซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกันสำหรับการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น และไมทำให
ประชาชนในทองถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกทัง้เปนกลไกลสำคัญใน
การปองกันไมใหมีการใชอำนาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งดวย 

 

เทศบาลตำบลหนองกราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หนา 
สวนที่ 1 บทนำ          1 - 3 
             องคประกอบ ประกอบดวย 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 เปาหมาย 
 ประโยชนของการจัดทำแผน 

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต       4 - 10 
           องคประกอบ ประกอบดวย 
 โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 3 ป  
 (พ.ศ. 25๖2– 25๖5) 
 แยกตาม 4 มิต ิ

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   11 - 108 
 
 
 

…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 1 
 

บทนำ 
 

๑.  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรของเทศบาลตำบลหนองกราดมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มี
อยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของหมูบาน ชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี ้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก 

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ  ขาดความรวมมือจากหลากหลายภาค

สวน 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี ้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนทีก่ารสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มแีนวโนมที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี ้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให
ตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 



5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่
ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรือ่งปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

๒.  หลักการและเหตผุล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลำดับตน 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย 
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ 
ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผล
ใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุด
พบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย           เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเหน็ถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ     วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่
ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคม
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง
สงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริม่จากป พ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน



ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  เทศบาลตำบลหนองกราด  จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

๓.  วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทจุรติของผูบริหารองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น 
๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  

ขาราชการฝายบรหิาร บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองกราด รวมถึงประชาชนในตำบล 
๓) เพื่อใหการบรหิารราชการของเทศบาลตำบลหนองกราดเปนไปตามหลักบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี (Good Governance)  
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ(People’s audit)  

ของภาคประชาชนในการบริหารกจิการของเทศบาลตำบลหนองกราด 
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ            

ของเทศบาลตำบลหนองกราด 

๔.  เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองกราดรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 



 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด  ที่
มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 5) เทศบาลตำบลหนองกราด  มีแผนงานที่มีประสิทธภิาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

๕.  ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองกราดรวมถึง
ประชาชน   มีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) เทศบาลตำบลหนองกราด สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลหนองกราด ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลตำบลหนองกราด มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต(พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5) 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป 2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1.1 การสรางจิตสำนกึ
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่นและฝาย
ประจำขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
(2)โครงการสมุดความดีของ
พนักงาน 
(3)โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริต 
(4)โครงการฝกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาลตำบล
หนองกราด 
(5) มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(6) มาตรการ“เสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการ
ทุจริต” 
(7) กิจกรรมใหความรู เรื่อง 
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากรของเทศบาลตำบลหนอง
กราด 
(8) มาตรการ “จัดทำคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
 
- 
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30,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

- 

- 

- 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 
- 
 

 
- 

 

 

 1.2 การสรางจิตสำนกึ
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

(1) โครงการคืนพื้นที่สีเขียว
ใหกับชุมชน 
 (2) โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
หนองกราด 
(3) โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4) โครงการบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 
 

30,000 
 

40,000 
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 1.3 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

(1) โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน 
(2) โครงการหองเรียนสัญจรอบรม
ธรรมะ 
(3) กิจกรรมการประกวดคำขวัญ
ตอตานการทุจริต 
(4) กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ใหเด็กและเยาวชน(กิจกรรม “โตไปไม
โกง”) 

30,000 
 

2,000 
 
- 
 

40,000 
 

 

30,000 
 

2,000 
 
- 
 

40,000 
 

30,000 
 

2,000 
 
- 
 

40,000 
 

25,000 
 

2,000 
 
- 
 
- 
 

 

 

มิตทิี่ 1 รวม 3 มาตรการ 3 กิจกรรม  
10 โครงการ 

372,000 372,000 372,000 137,000  

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

(๑) กิจกรรมประกาศเจตจำนงตอตาน
การทุจริตของผูบริหารของเทศบาล
ตำบลหนองกราด 
 

- - - - 
 

 

 

 2.2 มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

(๑) มาตรการการสรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล 
(๒) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
(๓) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป”  
(๔) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
(5) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ – จัดจาง 
(6) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
(7) โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก
สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(8) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการ
ติดตอราชการ 
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 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(๓) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(๔) มาตรการมอบอำนาจของ
นายกเทศมนตรตีำบลหนองกราด 
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  (๕) กิจกรรมมอบอำนาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัตคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
(6) มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ 

(1) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ 
(2) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแก
บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำ
คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลหนองกราด 
(3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี
จิตสาธารณะ 
(4) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   5,000 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 

5,000 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 

5,000 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 

5,000 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

(1) มาตรการ “จัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนอง
กราด” 
(3) มาตรการ “ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
(4) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
(5) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียนกรณี มีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลหนองกราดวาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ” 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 

มิตทิี่ 2 รวม 8 มาตรการ 12 กิจกรรม  
3 โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอำนวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาทีข่อง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขัน้ตอน 

(๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตำบลหนองกราด 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
(2) มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่สำคัญและหลากหลาย” 
(3) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุและ
ทรัพยสินของเทศบาลและการรับเร่ือง
รองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
(4) มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตำบลหนองกราด” 
(5) โครงการสื่อประชาสัมพันธ 

- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 

(๑) กิจกรรมการดำเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข 
(2) มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน
รำคาญ ดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
(3) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/
รองทุกขรับทราบ 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหาร กิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(๑) มาตรการแตงตัง้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ
เทศบาล 
(๒) โครงการประชาคมเพื่อทบทวน
และจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
(3) มาตรการแตงตัง้ตวัแทน
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 
(4)โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน 
(5) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

10,000 
 
- 

- 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 

10,000 
 
- 

- 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

10,000 
 
- 

- 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

มิติที่  ๓ รวม 6 มาตรการ  4 กิจกรรม 
3  โครงการ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 20,000  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป 2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

(1) โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 
(2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
(3) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน  
 

- 
 
- 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 

 4.2 การสนับสนนุ
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได 

(๑) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตัง้ การโอน ยาย 
(๒) กิจกรรมการรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
 (3) กิจกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

(1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
(2) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
(3) กิจกรรมการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 
 

5๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 

 

5๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 

 

5๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 

 

50,000 
 
- 
 
 
- 
 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

(1) มาตรการเฝาระวงัการ 
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
(2) มาตรการการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการปองกันการทุจริต
คอรรัปชัน 
(๓)กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่  ๔ รวม ๔  มาตรการ 7 กิจกรรม 
1  โครงการ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 50,000  

 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ๑.๑  การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบงัเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถ่ิน 
      ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจ
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอำนาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาต ิ
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อ
เปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตำบลหนองกราดจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทำโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลหนองกราด มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตำบลหนองกราดในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด  

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 



 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลบรรยายให
ความรูแกพนักงานเจาหนาที ่
 6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ
เห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 
 6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมในการ
สรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม 
 10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 
 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีของพนักงานเทศบาล 

2. หลักการและเหตผุล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทำอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทำงานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการ
อางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวย
ความสำเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมา
อานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดข้ึนคลายกัน ทำใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กันในองคกร 
 เทศบาลตำบลหนองกราดเห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกลาว จึงไดจัดทำสมุดความดี
พนักงานเทศบาลโดยใหพนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบ
วินัย สงเสริมการสรางจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางผูบริหาร  ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล 
 3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานเทศบาลไดปฏิบัต ิ



 3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงและซื่อสัตยสุจริตตองานที่
ไดรับมอบหมาย 

4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. ระยะเวลา 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดใหพนักงานเทศบาลบนัทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวันและสงใหหวัหนาสวนราชการทุกวัน
จันทร 
 6.2 รวบรวมเปนขอมูลสำหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำป 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล ผูอำนวยการกองทุกกอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทำใหสามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได 
 10.3 พนักงานเทศบาลทำงานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม
กำหนด 

 
 

ลำดับที่  3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตผุล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสำเร็จ  ทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทำหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไร
อุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จำเปนในการทำงาน ยอมทำใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือ
เจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทำงานสูง
แลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เปนตัวช้ีนำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความ
ทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนำพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความ



เจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรร
มาภิบาล 
 เทศบาลตำบลหนองกราด จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตขึ้น 
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและ
พนักงานจาง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข รูจักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอ
การทำงาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
 2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทำงาน ตอเพื่อนรวมงาน 
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
ใหแกบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองกราด 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล จำนวน 59  คน 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม  ประจำป (ปงบประมาณ ๒๕๖2– ๒๕๖5) 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 6.2 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการ 
 6.3 เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความเหมาะสม 
 6.4 ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.5 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา   เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตไดอยางแทจริง 



 10.3 ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอ
องคกรตอการทำงาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ด ี

 
 

ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 

2. หลักการและเหตผุล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา  76 รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทาง
จริยธรรม  เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐใน
หนวยงานนั้นๆ ซึ่งตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมหัวใจสำคัญของการทำงานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่
ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง 
กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทำงานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกร
นั้นๆ 
 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจำ รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดดังกลาวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการปลูกฝงและปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต 
 3.2 เพื่อเปนการสรางจติสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน 
 3.3 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน 

4. เปาหมาย 
ผูบริหารเทศบาล   สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล   จำนวน  59   คน 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสำนึกการ
ตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือ
ทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 จำนวนเงิน   3๐,๐๐๐  บาท(สามหมื่นบาทถวน) 
 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผูมารับบริการที่เทศบาลตำบลหนองกราดประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ำกวารอยละ 70 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เกิดจิตสำนึกที่ดีในการตอตานการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 

1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ลำดับที่  5 

1. ชื่อมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ลงวันที่ 27ตุลาคม  ๒๕๕๘ กําหนดใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง มีหนาที่ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวย
ความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยดึมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปน
ธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลัก 
จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอัน
เปนการขัดกันระหวางประโยชน  สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาล ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน 
เทศบาลตำบลหนองกราดไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบล
หนองกราด” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจำ ทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับ
ซอน  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล   
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคลและเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลหนองกราดเพื่อใหการดำเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   



3.3 เพื่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย   

3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลำดับ   

3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ

เปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาล  เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชน

ใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่
ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
ผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของเทศบาล 
 
 

ลำดับที่  6 
1.ชื่อมาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตผุล 
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู

การเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอย
ละ 50 ในป พ.ศ. 2564 



ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตำบลหนอง
กราดจึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและ
เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ 
 3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นำมาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูก
จิตสำนึก 
 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นำมาเผยแพร 
 
 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 

ลำดับที่ 7 
1. ชื่อกิจกรรม : ใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตผุล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิง่ผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ



กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) 
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ 
ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผูมีอำนาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองกราด จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน   
แกบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกบัพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อใหพนักงานทุกคนทำงาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล  พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาล
ตำบลหนองกราด 
 3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลหนองกราดมีจิตสำนึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอด
จากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
 
 

ลำดับที่  8 
1. ชื่อมาตรการ “มาตรการจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตผุล 
 รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มธีรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรงุและจัด
ใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติขางตน และเพื่อนำเครื่องมอืการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสำคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่
เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความ
เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจได
ศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลหนองกราดใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นำไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริต คอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลหนองกราด 



5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3. ตรวจสอบความถูกตอง 
 4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำคูมือการปฏิบัตงิานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
1.2.2สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

ลำดับที่  1 
 

1.  ชื่อโครงการ :  “โครงการคืนพื้นท่ีสีเขยีวใหกับชุมชนุ” 
 

2.  หลักการและเหตผุล 

เทศบาลตำบลหนองกราด  จัดกิจกรรมปลูกตนไม  ตามโครงการคืนพื้นที่สีเขียว   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษทรัพยากรน้ำและปา  รวมทั้งสรางจิตสำนึกของประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดลอม  และอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงตนน้ำลำธาร  ใหคงอยูอยางยั่งยืนพรอมทั้งเปนการ
สงเสริมอนุรักษธรรมชาติ  และเปนแหลงทองเที่ยวใน  ตำบลหนองกราด ตอไป 

 

3.วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ 

ทรัพยากรปาไม และแหลงตนน้ำลำธารของประเทศใหคงอยูอยางยั่งยืน 
3.2  เพื่อสรางจิตสำนึกและสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ 

ภาคประชาชนไดตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรกัษทรพัยากรปาไมและแหลงน้ำ  รวมกันฟนฟูและเพิ่มพื้นทีส่ี
เขียว 
4.  เปาหมาย     

ดำเนินการปลูกปาในบริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด    
 



5.  วิธีดำเนินการ                    
  5.1  จัดทำโครงการคืนพื้นทีส่ีเขียว  เพื่อขออนมุัต ิ        

5.2  จัดเตรียมพื้นที่ปลูกปา  จัดหากลาไม  จัดเตรียมพิธีปลกูตนไมเฉลมิพระเกียรติฯ             
5.3  ประสานกบัโรงเรียนทั้ง  2  โรงเรยีน  , กำนัน , ผูใหญบาน , ประธานชุมชน   
5.4  ประชาสัมพันธโครงการ ฯ 
5.5  ดำเนินการรณรงคตามโครงการคืนพื้นทีส่ีเขียว สรปุผล และรายงานปฏิบัตงิานตามลำดบัขั้นการ
บังคับบัญชา 
 

6.   ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
 

7.  หนวยงานที่รับผิดชอบ    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตำบลหนองกราด 

1.  

8.  งบประมาณ  
จำนวน  10,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1  ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงหวงใย

ทรัพยากรธรรมชาติ ตนน้ำลำธาร และทรัพยากรปาไม  
10.2  ปลูกจิตสำนึกราษฎรในทองถิ่นใหมีใจรักตนไม   รักปาไม  และหวงแหนทรัพยากรปาไมและ

สิ่งแวดลอม                    
10.3  ฟนฟูสภาพปาอนุรักษที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ปาไมในเขตชุมชนทองถิ่นอันจะเปนการฟนฟู

สภาพสิ่งแวดลอมในเขตชุมชนทองถิ่นใหดีขึ้น  
10.4  องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีพื้นทีส่ีเขียวในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น 
 
 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดเปนการสรางอาชีพ สรางรายได ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็น
สภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดำเนินงานใหหนวยงานตาง ๆ นำไป
วางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสำหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย 
ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การ
แกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลำดับความจำเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิค
วิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะห



ปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอม
ของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี    สวนรวมของเกษตรกร 

เทศบาลตำบลหนองกราด  จึงจัดทำโครงการอบรมใหความรู  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลหนองกราด เปนการสงเสริมการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาส
ทางสังคมและประชาชนทั่วไปทีส่นใจ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สงเสริมอาชีพใหกับผูมีรายไดนอย 
 3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในอาชีพ , ผลิตภัณฑ , ผลผลิต  ที่เปนที่ตองการของตลาดในปจจุบันและ
อนาคตใหกับผูมีรายไดนอย 
 3.3 สามารถนำความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
 3.4 สามารถนำผลผลิตไปแปรรูปเปนสินคาตาง ๆ เพื่อเปนการตอยอดและเพิ่มมูลคา 
 3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และอื่น ๆ ใหกับผูรวมโครงการ 
 6.3 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   จำนวน   4๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูป และผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ , ผลผลิตอื่น ๆ 
 10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได 
 10.4 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับที่  3 
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตผุล 
เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู  และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งใน
การนำวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสำนึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูทีเ่หมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา 
และความรอบคอบ การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หวง ๒ เงื่อนไข  ๓  หวง ประกอบดวย  ความ
พอประมาณ  , ความมีเหตุผล  และมีระบบภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง ๒ เงื่อนไข ประกอบดวย เงื่อนไขความรู  (รอบรู  
รอบคอบ  ระมัดระวัง)  เงื่อนไขคุณธรรม  (ซื่อสัตย  สุจริต  ขยัน อดทน แบงปน)  

เพื่อเปนการสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปน
การเทิดทูน  แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยของไทย  และสนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาส
เรียนรูพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลตำบลหนองกราด จึงได
จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงาน  เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดโครงการ  เปนการสอดคลองกับภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดไวดังนี ้
-พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล ดังตอไปนี ้
  (๙)  หนาที่อื่นที่ตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๑๖ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด มีอำนาจหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี ้

(๖) การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

3. วัตถุประสงค 
3.๑  เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรูถึงเกษตรทฤษฎีใหมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.๒  เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรูถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช  
3.๓  เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีหลักปฏิบัติในการใชชีวิตอยางพอเพียงและหลักดำเนินชีวิตที่ถูกตองตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  รูจักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใชในชีวิตประจำวัน 
3.๔  เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและนำไป

เผยแพรตอไป 
 3.๕  เพื่อเปนการเชิดชูสถาบันกษัตริย  การแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และเพื่อเปนการ
เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริยแหงสยาม 
 
 
 



4. เปาหมาย 
ผูบริหารเทศบาล  , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาล , ผูนำชุมชน , คณะกรรมการชุมชน , 

ประชาชน และเจาหนาที่ที่มสีวนเกี่ยวของ    
 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
 5.2 ดำเนินการตามโครงการ โดย 
 -  การอบรม เพือ่ใหความรูโดยการบรรยาย และการตอบปญหาจากวิทยากร   
 -  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการศึกษาและสงัเกตการณ 
 - ประเมินผล /รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2565 
 

7.  สถานที่ดำเนินการ 
 7.1  วันแรกจัดอบรม  ณ  หองประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด  อำเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา / เดินทางเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 7.2  วันที่สอง  และวันที่สามศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

8.  หนวยงานรับผิดชอบ 
 กองสวสัดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองกราด  
 

9. งบประมาณ 
 จำนวนเงิน  30,000.- บาท 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
10.1ผูเขารวมโครงการจะไดรบัรูเกษตรทฤษฎีใหมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
10.2ผูเขารวมโครงการไดรูหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจำวันและนำไปเผยแพรตอไป 
10.4  ผูเขารวมโครงการไดเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยแหงสยาม 

 
 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 

ลำดับที่  1 
1.ชื่อโครงการ : โครงการคายคณุธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตผุล   

ดวยในสภาวะปจจุบัน โลกอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันอยางสูง ซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสื่อเทคโนโลยีตางๆ อยู
ตลอดเวลา และในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงนี ้ การเปลี่ยนแปลงคานิยมและวิถีชีวิตของคนไปสูสังคมบริโภคนิยม
ซึ่งเนนการแขงขันดานวัตถุและฐานะทางเศรษฐกิจ  ทำใหเด็ก และเยาวชน  ขาดภูมิคุมกันกอใหเกิดปญหาที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอีกมากมาย  ทำใหเกิดปญหาสังคมที่สงผลสะทอนตอเยาวชน เชน ปญหายาเสพติด 
อาชญากรรมตางๆ  การตั้งครรภกอนวัยอันควร   ความยากจน   เด็กเรรอนการใชแรงงานเด็ก ฯลฯ 



การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ทำใหเยาวชน  นิสิต  นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแส
คานิยมโลกตะวันตก  ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  เห็นวาเปนสิ่งงมงาย  ไรสาระ  ลาสมัย  จึงดำเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ  ที่จะทำใหชีวิตมีความมั่งคงและสามารถแกไขปญหาตางๆในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึง
มีแนวโนมในการดำเนินชีวิตที่ผิด  กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวย
การพึ่งพายาเสพติด  เด็กและเยาวชน  คือ  พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เปนอนาคตของชาติ  
เปนกลุมคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต  เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค  มีพลังและศักยภาพมาก  การกระตุนใหเด็กและเยาวชน  
กลาคิด  กลาทำ  กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลัง  ในเชิงสรางสรรค  สรางใหพวกเขาตระหนักถึง
คุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม  แต
กลับจะเปน ผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา  เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ  
เพื่อความเจริญกาวหนาและมั่งคงของชาติ  เด็กและเยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป  เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม และมีคานิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 เทศบาลตำบลหนองกราด  ไดตระหนักถึงความสำคัญการสงเสริมปลูกจิตสำนึกที่ดีงาม  ดานคุณธรรม 
จริยธรรมกับเด็กและเยาวชน  จึงไดจัดทำโครงการคายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลหนองกราด ขึ้น เพื่อชวย
พัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝงจริยธรรม  คุณธรรม  ศีลธรรม  และวัฒนธรรมไทย  ตาม
หลักพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนที่ดี  ใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพื่อให
เด็กและเยาวชน  นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  คือ การพัฒนากาย  โดยการ
แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ  มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยูรวมกับครอบครัว
และบุคคลในสังคม  ดวยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต  การพัฒนาจิต  ใหเปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพ
จิต  พลังจิตและสุขภาพจิต  และสุดทาย  การพัฒนาปญญา  ใหเกิดปญญาในการรูจริง  รูเทาทันทางเจริญทาง
เสื่อมปจจัยที่เกี่ยวของ  รูวิธีการปองกัน  รูวิธีแกไขปญหา  สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม  ใหเปนผูมี
ชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก  นำพาชีวิตสูความสำเร็จ  เพื่อเกื้อกูลแกตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

โดยวัตถุประสงคในการจัดโครงการ  เปนการสอดคลองกับภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดไวดังนี ้
-พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มาตรา  ๕๐  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี ้
  (๗)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๑๖  ใหเทศบาลเมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตำบล  มีอำนาจหนาที่ในการจัดระบบ 
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี ้

(๑๐)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ 
ผูดอยโอกาส 
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝงจริยธรรม  คุณธรรม  ศีลธรรม  และวัฒนธรรมไทยใหกับเด็กและเยาวชน 
 3.2  เพื่อฝกจิตใหมีสติรูเทาทันอารมณ  รูจักควบคุมอารมณของตนเองและแสดงออกทางดานอารมณได
อยางเหมาะสม  ทำใหสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอยางเร็วได 

3.3  เพื่อสงเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
 3.4  เพื่อนำหลักพระพุทธศาสนา  ในการพัฒนากาย  การพัฒนาศีล  การพัฒนาจิต  การพัฒนาปญญา 
เพื่อนำพาชีวิตไปสูความสำเร็จ 
 3.5  เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับเด็กและเยาวชน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  ศีลธรรม  ในการพัฒนาชีวิต 
 



4.  เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด  อำเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   
 

5.  วิธีดำเนินการ 
 5.๑  ดำเนินการขออนุมัติโครงการ 
 5.๒  ประสานวิทยากรเพื่อจัดกิจกรรม 
 5.๓  แตงตั้ง/ประชุมคณะทำงานและผูเกี่ยวของ 
 5.๔  วางแผนกำหนดวันเวลา 

5.5  ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-ลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม 
-พิธีเปดการจัดกิจกรรม 
-อบรมคายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
-สรุปการจัดกิจกรรม  และปดการจัดกิจกรรม 
-ประเมินผลการอบรม / รายงานผลการอบรม 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.  2562 – 2565 
 

7.  สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด  อำเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

8.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลตำบลหนองกราด  อำเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 
 

9.  งบประมาณ 
 จำนวน  25,000.-  บาท 
 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
10.1  เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยาง  “เกง ดี  
และมีความสุข” 

 10.2  เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนตาม  จริยธรรม  คุณธรรม  ศีลธรรม  และวัฒนธรรมไทย 
 10.๓  เด็กและเยาวชน  มีสติรูเทาทันอารมณ  รูจักควบคุมอารมณของตนเองและแสดงออกทางดาน
อารมณ ไดอยางเหมาะสม  ทำใหสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอยางเร็วได 

10.๔  เด็กและเยาวชน  มีจิตสำนึกในการรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
 10.๕  เด็กและเยาวชน  นำหลักพระพุทธศาสนา  ในการพัฒนากาย  การพัฒนาศีล  การพัฒนาจิต   
 การพัฒนาปญญา  เพื่อนำพาชีวิตไปสูความสำเร็จ 
 10.๖  เด็กและเยาวชนมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.2สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
ลำดับที่ 2 

1.ชื่อโครงการ : โครงการหองเรียนสัญจรอบรมธรรมะ 
 

2.  หลักการและเหตผุล 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2545  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553   
 มาตรา 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 
 มาตรา  23  การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตองเนนความสำคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตระดับ
การศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
  (3)  ความรูเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใช
ภูมิปญญา 
 มาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการดังตอไปนี ้
  (3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทำได  คิดเปน  ทำ
เปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
  (4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
  (6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา  
ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา  41  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมสีิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พรอม  ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  ซึ่งถือวาการศึกษาปฐมวัยเปนการวางรากฐานของ
การศึกษาและมีความสำคัญยิ่งตอการพฒันาเด็กที่จะเปนกำลังของชาติ  โดยการจัดการเรียนรูใหกับเด็กในลักษณะ
การบูรณาการผานกิจกรรมการเลน  เพื่อใหเกิดการเรยีนรูจากประสบการณตรง  พัฒนาใหเด็กปฐมวัยไดเติบโต  มี
การพัฒนาการทุกดานทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญาอยางสมดุลเหมาะสมกับเปน  
คนดี  คนเกง  มีความสุข 

สำหรับการจัดการศึกษาของทองถิ่นนั้น  มีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยทำ
หนาที่ประสานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทองถิ่น  เปนการดำเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับการกระจาย
อำนาจ  ในการจัดการพัฒนาของชาติไปยังทองถิ่นมากขึ้น  โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม  และความตองการภายในทองถิ่นและเขาไปมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  แตตองไมขัดตอมาตรา  43  มาตรา  81  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
 มาตรา  16  ใหเทศบาลเมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตำบล  มีอำนาจหนาที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี ้
 (9)  การจัดการศึกษา 
 (11)  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 



องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะตองดำเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
2560  หมวด  5  หนาที่ของรัฐ  มาตรา  54  รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา     สิบ
สองป  ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนา
รางกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ  สังคม  และสติปญญาใหสมกับวัย  โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการดวย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด  ไดจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  และดำเนินการใหมีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย  โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  เปนแกนกลางและจัดทำหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น  ในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

     

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมกีารเรียนรูจากประสบการณจริง 
 3.2  เพื่อสงเสริมและพฒันาการจัดการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.3  เพื่อใหนักเรียนทราบเรือ่งราวตาง ๆ นอกหองเรียน 
 3.4  เพื่อใหนักเรียนรูการรักษาวัฒนธรรม  และประเพณีไทย 
 3.5  เพื่อใหนักเรียนทราบหลักศีลธรรม  คุณธรรม  และจรยิธรรมอันดงีามในทางพระพุทธศาสนา 
 

4.  เปาหมาย 
 นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด  ระดับชั้น อนุบาล  1  และชั้นอนุบาล  2 
 

5.  วิธีดำเนินการ 
5.1  ดำเนินการขออนุมัติโครงการ 

 5.2  แตงตั้ง/ประชุมคณะทำงาน  และผูที่เกี่ยวของ 
 5.3  ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
  -  กำหนดวันและเวลา 
  -  ประสานไวยาวัจกรของวัดเพื่อนำนักเรียนรับฟงธรรมะ 
  -  นำนักเรียนกราบพระและรบัฟงธรรมะ 
  -  นำนักเรียนถวายสังฆทานพระภิกษ ุ
  -  นำนักเรียนกรวดน้ำ 
  -  นำนักเรียนกราบพระ 
  -  ประเมินผล 
  -  รายงานผล 
 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
 

7.  สถานที่ดำเนินการ 
 วัดหนองกราด  ตำบลหนองกราด  อำเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
  

8.  หนวยงานรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองกราด  อำเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสมีา   
 

9.  งบประมาณ 
 จำนวน  2,000.-  บาท  
       



10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.๑  นักเรียนไดรับความรูหลากหลายจากประสบการณจริง 
 10.๒  นักเรียนไดเรียนรูการรักษาวัฒนธรรม  และประเพณีไทย 

10.3นักเรียนไดทราบหลักศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรมอันดีงามในทางพระพทุธศาสนา 
10.4นักเรียนนำความรูที่ไดรบัไปเผยแพรกบัเพื่อนและผูปกครอง 
 
 

ลำดับที่  3 
1. ชื่อกิจกรรม : การประกวดคำขวัญตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยมที่
ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสำคัญเพื่อทำใหทุกคนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปจจุบันประชาชนจำนวนไมนอยเหน็ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรปัชันเปนเรือ่งที่ยอมรับไดหากตนเองไดรับ
ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หาก
ปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและ
สงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลตำบลหนองกราดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญตอตานการ
ทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดข้ึนและพรอมที่จะเปน
กำลังสำคัญในการตอตานการทจุรติคอรรปัชันและการโกงทกุรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตที่
ไดผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552
มาตรา 50(7) สงเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนเอง ดังนี ้(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 
ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพือ่เสริมสรางคานิยมทีถู่กตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี 
มีความซื่อสัตยสุจริต 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 

 

 



4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ต่ืนตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่
เกิดข้ึนและพรอมที่จะเปนกำลังสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคำขวัญเขาประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่เทศบาลตำบลหนองกราดกำหนด 
 5.5 ทำพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ตอตานการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 

1.3.1  สรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
ลำดับที่  4 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 
2552มาตรา 50(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ



ขั้นตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 
25 กำหนดใหรัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 

เทศบาลตำบลหนองกราดพิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพื่อเปนการสราง
ภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สำคัญ ที่ทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 
และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชนรักความ
ถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไม
คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคำนึงถึงสังคมสวนรวม   มีความรับผิดชอบตอตัวเอง
ในการกระทำใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสงัคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม 

4. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดจำนวน15๐  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรูประสบการณที่
ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2 – 25๖5 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม 
 
 

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



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

ลำดับที่  ๑ 
1. ชื่อกิจกรรม  “ ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกราด ” 

2. หลักการและเหตผุล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสงัคมมติิใหมทีป่ระชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจรติทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพือ่ใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตอง
มีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำได
เทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจรติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ที่ไดสรางความขม
ขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของ
คนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวน
มาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจ
ตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใช
อำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลหนองกราด ดวยการ
จัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบรหิารตอสาธารณชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปองกันการทจุริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทจุริตของผูบรหิาร อยางนอย 1 ฉบับ  

- มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทจุริตของผูบรหิารตอเจาหนาที่ในหนวยงาน อยาง 
นอย 1 ครั้ง 
  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทจุริตของผูบรหิารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จำนวน 1 ฉบับ 
 



 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทจุริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
  - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคณุธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ

แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

ลำดับที่  1 
1. ชื่อมาตรการ “การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล” ( ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตผุล 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบลหนองกราดเปนบุคลากรที่มี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพฒันางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน       การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไป 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา 50 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  11  เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบรหิารบคุคลของเทศบาล 
 3.2 เพื่อใหการปฏบิัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบรหิารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบคุคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คน
เกงเขามาทำงาน 
 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลือ่นตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏบิัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบรหิารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 
 6.5 สรปุผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพงึพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวา
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทจุริตของเจาหนาที่ได 
 

ลำดับที่  2 

1. ชื่อกิจกรรม  “ สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ” 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 



จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 25๔๕ ลงวันที่ 11  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25๔๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการกำหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  พ.ศ. 25๕๘  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.25๕๘ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสราง
ความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบรหิารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลและลูกจางประจำ  เทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล โดยแตงตั้ง
ปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการเทศบาลตำบลหนอง
กราด ที่รับผิดชอบงานริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวน และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลหนอง
กราด เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคำปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบล
หนองกราด รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 25๔๕  ลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25๔๕ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 



 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

ลำดับที่  3 

1. ชื่อกิจกรรม 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จำเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ 
 3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 ๓.๓ เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลตำบลหนองกราด 
 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ลำดับที่  4 

1. ชื่อกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ” 

2. หลักการและเหตผุล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสทิธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรฐั และเกิดประโยชนสูงสุดกบัประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหนาฝายและผูอำนวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 



8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

 
 

ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ“เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง” 

2. หลักการและเหตผุล 
   เทศบาลตำบลหนองกราด มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจดัหารายไดและการใชจายเงินและการบรหิารงานตาง ๆ  ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบรหิารงานใหมีประสทิธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อใหเปนไปตามเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา 50 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่เทศบาล   ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัด
จาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อ
จัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระ
ตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ 
– จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลตำบลหนองกราดทุก
โครงการและทุกกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตาง 
ๆ ของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 3.2 เพือ่เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
จำนวน  ๓  ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ  



5. พื้นท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี ้
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่นการตรวจรับงาน 
 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล  ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ  สงหนังสือประชาสัมพันธหนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา  ๒  ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

ลำดับที่  6 

1. ชื่อกิจกรรม  “ การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก  

                      ประชาชน  โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต”ิ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาล บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และให
ประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยจัดตั้งศูนยบริการ
ประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอำนาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล 
ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต



ละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิว เพื่อใหบริการตามลำดับ จัด
สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ เทศบาลยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐาน ประกอบดวยดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน
ระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, 
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวย
ความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ทุกสวนราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ      ใหไดมาตรฐาน ประกอบดวยดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, 
ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสวนราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัต ิ
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 

 

ลำดับที่  7 

1. ชื่อโครงการ : คาจางเหมาบุคคลภายนอกสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลมีหนาที่ในการจดัทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอำนาจหนาทีข่องเทศบาล ทั้ง
ที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่
ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการ
จัดทำบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นเทศบาลในฐานะผูใหบรกิารก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไป
นั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ๒๕๕๒  การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล  ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอำนวยความ
สะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับที่มีหนวยตรวจสอบจากจังหวัดเขามาตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งมีแบบประเมินของตัวชี้วัดที่  1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ  อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงจำเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน 1 ครั้ง 
ตอป 



5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลตำบลหนองกราดทราบ 
 6.4 ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณ หมวดรายจายอื่น ประเภท คาจางที่ปรึกษา  จำนวน  30,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองกราด 
จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

 
 

ลำดับที่  8 

1. ชื่อกิจกรรม “การใชบัตรคิวในการติดตอราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหนาที่ในการ
จัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทำอีกมากมาย ในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหา
ดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม    อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจำนวน
มากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม 
และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปน
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 



 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. ๒๕๕๒ การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล  ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
โดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความจำเปน และประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองกราดไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลำดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสำหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมา
รับบริการ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเปนเกราะปองกนัในการปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาทีม่ิใหกระทำการแสวงหาประโยชนหรือกระทำ
การประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทำบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลำดับคิว 
 6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง 
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ตัวชี้วัด 
  มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานที่ใหบริการ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่  
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ลำดับที่  1 

1. ชื่อกิจกรรม   “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตผุล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบรกิาร เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา 
เทศบาลตำบลหนองกราด จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทำงานของเทศบาลใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาล 



 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจรงิและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรี มอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการ เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลหนองกราดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 

 
 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตผุล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การ



กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 
 เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึง
พอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มคีุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพือ่ใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน โปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดและผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 



 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนำจุดบกพรองในการ
จัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาใชสอยและคาวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการ เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได 
 
 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ลำดับที่  3 

1.ชื่อมาตรการ“ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตผุล 
 การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชนแตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 



4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวนของเทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ลำดับที่  4 
1. ชื่อมาตรการ: มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด 

2. หลักการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12  พ.ศ. 2552  ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อำนาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำให
เกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เทศบาลจึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลได
ปฏิบัติราชการแทน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรปัชันของเจาหนาที ่

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 
 



5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดพิจารณา 
 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
แทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 

ลำดับที่  5 

1. ชื่อกิจกรรม : มอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกำหนดอำนาจหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นใน
ฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร 
เปนตน ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอำนาจอยูกับผูบริหารทองถิ่นก็
อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทำใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงได
กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจ    เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เปนไปอยางรอบคอบ 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที ่

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ใหกับรองนายก หรือปลัดเทศบาล 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 เสนอคำสั่งเทศบาลมอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด หรือปลัดเทศบาลในการใชอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง เทศบาลตำบลหนองกราด 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคำสั่ งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

ลำดับที่  6 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล 
                        และหัวหนาสวนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตำบลหนองกราด เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมี
หนาที่ตองทํา ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน
ระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ ลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของ เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒496  มาตรา 50 กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการเพื่อให
เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
นายกเทศมนตรี  อาจมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสอืใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทน  แตถามอบให
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนใหทำเปนคำสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ  ดังนั้น 
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน 
ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายการ
ออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ  

 



3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการ ของประชาชน   
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน   
3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ   
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบใน ตำแหนงหนาที่ราชการ  

4. เปาหมาย  
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี ,  นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการ, ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ  

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  

สั่งการ   
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ   
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ   
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต   มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๓ ฉบับ   
10.2 ผลลัพธ    

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี    
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ลำดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกยีรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตผุล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสือ่มถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบนั ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตำบลหนองกราดจึง
จัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทำความดี เพื่อ
สงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพื่อสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปนกุศ
โลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจำนวนไมนอยกวา 5 
คน/ป 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลเว็บไซตเทศบาลสื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จำนวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
 
 



2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมของเทศบาล 

2. หลักการและเหตผุล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสำคัญใน
การพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือ
วาเปนหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ทำความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดผูที่ทำ
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลอยางสม่ำเสมอ เทศบาลตำบลหนองกราดจึงจัดกิจกรรม
ยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำ
ความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลโดยการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทำคุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปน
บุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลมี
คานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางขวัญและกำลังใจแกผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล 
 3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลมีคานิยม ยกยอง 
เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาตำบลหนองกราด 
 - ผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกำหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทำความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ  

8. งบประมาณดำเนินการ 
            จำนวน  5,000  บาท 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาล 
 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 

ลำดับที่  3 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตผุล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแก
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกำลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ต้ังใจ รวมเปนแกนนำในการ
สงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนำผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับ
ชุมชนเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุก
ปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกำลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นใน
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อยกยองบุคคล  ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน
ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหบุคคลรวมสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น 
4. เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ 
 6.3 จัดทำเอกสารผูทำคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน) 



  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดง    (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูทำคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน 

 
 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับที่  4 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูปฏิบัติตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตผุล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง
ไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร 
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหนาย ทำใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหตองหัน
กลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทำใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และ
ที่สำคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 เทศบาลตำบลหนองกราดไดเห็นความสำคัญของการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลำดับแรก จึงไดคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ำและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการ
บริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง  จึงไดจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนำแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาใชในการดำเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏบิัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถายทอดใหแกเกษตรกร 
 



4. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
 5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - ๒๕๖๔ 
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร  
 5.4 สรปุและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  5,๐๐๐ บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 กองสวสัดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองกราด 
 

9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของประชาชนสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูโดยวัดจากเปาหมายบุคคลทั่วไปที่สนใจขอ
เขาศึกษาโครงการฯ จำนวน 100 คน 

10. ผลลัพธ 
   บุคคลที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี
 

ลำดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ :  “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตผุล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการ
ดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ



ความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองกราด จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น 
เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานใหสูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัต ิ
 3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

ลำดับที่  ๒ 
1. ชื่อกิจกรรม :  “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด” 

2. หลักการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดย



วิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดกับปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด 
และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 25๖๑ 
 3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
 เทศบาลตำบลหนองกราด ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล 
และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี ้

1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ช้ีแจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนนิการตามตัวชี้วัด เปนตน 



  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานทีร่ับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่กำหนดไว 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรบั 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที่  3 

1.  ชื่อมาตรการ :  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบทีไ่ดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 

2. หลักการและเหตผุล 
 เทศบาลตำบลหนองกราดใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราดเนื่องจากเห็นความสำคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองกราดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดข้ึน 
 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.
แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 



 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติการ
และดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด 
เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราดเพื่อความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตำบลหนองกราดมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 เทศบาลตำบลหนองกราดมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 

ลำดับที่  4 

1. ชื่อมาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตผุล 
 ดวยเทศบาลตำบลหนองกราดมีนโยบายใชหลกัธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำรองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำเทศบาลตำบล
หนองกราดรวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลหนองกราดข้ึน เพื่อดำเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลหนองกราด
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบล
หนองกราดตามคูมือดำเนินการเรือ่งรองเรียนของเทศบาลตำบลหนองกราดโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
 

 

ลำดับที่  5 

1. ชื่อมาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณมีีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ของเทศบาลตำบลหนองกราดวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตผุล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตำบลหนองกราด จึงไดจัดทำมาตรการการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลหนอง
กราดวาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชอง
ทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิให
เจาหนาที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจและลูกจางของเทศบาลตำบลหนองกราด ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใสเปนธรรม 

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ 
และลูกจางของเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพจิารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 



 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบตัิราชการตามอำนาจหนาที่โดย
มิชอบ 
 6.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที ่
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

ลำดับที่  ๑ 
1. ชื่อ มาตรการ “ปรบัปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหนองกราดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตผุล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทำการ
ของหนวยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดใหมี
สถานที่สำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบล
หนองกราดใหบริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดโดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ สำนัก
ปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ
และหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง 
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนอง
กราด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลหนองกราดจำนวน 1 แหง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏบิัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการที่กำหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 



 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จำนวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหนองกราด 

 

ลำดับที่  ๒ 
1. ชื่อมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตผุล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาที่ 
แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตำบลหนองกราดไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 
- งบประมาณรายจายประจำป 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสด ุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 



- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 

 

ลำดับที่  3 

1. ชื่อกิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาลตำบลหนอง
กราด และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตผุล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิน่ตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิให
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 
 
 



6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชำระภาษีทองถิ่น ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตำบลหนองกราด
และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลหนองกราด และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตำบลหนองกราด  และทางโทรศัพทและโทรสาร หมายเลข  
๐-๔๔97-3557หรือเขารองเรียนโดยตรงที่ กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลหนองกราด ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

 

ลำดับที่  4 
1. ชื่อมาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมลูขาวสารของเทศบาลตำบลหนองกราด” 

2. หลักการและเหตผุล 

 ดวยพระราชบญัญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมลูทีส่ำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาที่ 
แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของ
หนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตำบลหนองกราดไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 
 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 
- บอรดประชาสัมพันธหมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจำและใหประชาชน

สืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

 

ลำดับที่  5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสมัพันธ 

2. หลักการและเหตผุล 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดำเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชน
เขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจำเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ
นั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชน
ยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและ
ยุติธรรม 
 



3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อประชาสัมพันธการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองกราดใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทาง
สื่อประเภทตางๆ ไดแก   สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพื่อสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนอง
กราดอยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 
 5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาลตำบลหนองกราด สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตำบลหนองกราดใหแกประชาชนโดยทั่วไปอยาง
กวางขวาง 
 4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 
 4.3 จัดทำแผนพับประชาสัมพันธเทศบาลตำบลหนองกราด และคูมือการใหบริการประชาชน 
 4.4 จัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
 4.๕ ปายประชาสัมพันธ 
 4.๖ จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 4.7 เสียงตามสาย 
 4.8 อื่นๆ  

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดำเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองกราดซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดเปนตัวช้ีวัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี ้



 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลตำบลหนองกราดและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 

 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

ลำดับที่  1 
1. ชื่อกิจกรรม : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลหนองกราด 

2. หลักการและเหตผุล 
 เทศบาลตำบลหนองกราดเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลหนองกราดจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อ
ไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสมัพันธอันดีระหวางบคุลากรของเทศบาลตำบลหนองกราดกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี ้
 6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-973557  
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองกราด  

10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรือ่งที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
ลำดับที่  2 

1. ชื่อมาตรการ : การแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตผุล 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลหนองกราดเปนสวนงานที่มีอำนาจหนาที่โดยตรงในการ
ดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรำคาญ เชน กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดำเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ
นั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพื่อเปนการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานของเจาหนาที ่

4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนอง
กราด 
 



5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ (เจาหนาที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 6.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลหนองกราด 
 6.4 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรือ่งรองเรยีน/รองทุกข และนำเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 6.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรำคาญเปนประจำทุกเดือน ทำใหเห็นวาประชาชน
ไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข 
 10.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข  ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ลำดับที่  3 
1. ชื่อกิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตผุล 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรือ่งรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครัง้
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 



 3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ 25๖2 – 25๖5 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที่  1 
1. ชื่อมาตรการ : แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด 

2. หลักการและเหตผุล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตำบลหนองกราดในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองคกรใน
การจัดทำแผนพัฒนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองกราดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตำบลหนองกราดใหสอดคลองกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลตำบลหนองกราดและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดกำหนด
ดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดจำนวน ๑5 คน 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมของเทศบาลตำบลหนองกราด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกร
จัดทำแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตำบลหนองกราดมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดเพื่อ
เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตำบลหนองกราดเพื่อใชเปนแผนพัฒนาใน
การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดดวย
ความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตผุล 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหม
และมีจำนวนหลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอำนาจ เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดจัดทำโครงการประชุม
ประชาคมประจำป ข้ึน เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
 



5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่ 
 5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่  
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองกราด 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ 25๖2– 25๖4) 

7. งบประมาณ 
 จำนวน   2๐,๐๐๐ บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองกราด 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกระจายอำนาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 

3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพสัด ุ

ลำดับที่  3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามที่เทศบาลตำบลหนองกราดไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลหนองกราด 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลหนองกราด  
อยางแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลหนองกราดไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม กับมาตรการการปองกันการ
ทุจริตในเทศบาล น่ันคือไดทำหนาที่อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมชุมชน ทั้ง  8  ชุมชนๆละ  2  คน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลหนองกราด
สำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลหนองกราดไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาสังคม 
(ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตำบลหนองกราดในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมี
สวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 



 5.2 มีการใหมีความรูความเขาใจตัวแทนประชาคมเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทำความ
เขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถกูตอง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนอง
กราด 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง 
 
 

ลำดับที่ 4 
1.ชื่อโครงการ  :  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตผุล 
 การทำใหชุมชนเขมแข็ง ไมสามารถทำไดโดยการสรางจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือทำโดยการสอน การ
ฝกอบรม ชุมชนที่เขมแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรูรวมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณคาทุน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน  ภายใตระบบความสัมพันธระหวางคนในชุมชน เปนเครือขายชุมชน และ
มีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสรางความสัมพันธ ดังนั้นทุกชุมชนจึงตองรวมกัน “สรางพลัง
ชุมชน และใชพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน  กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระทำรวมกันของคนใน
ชุมชนที่มารวมกันวิเคราะหขอมูล สถานการณของชุมชน แลวนำมารวมกันตัดสินใจวางแผนดำเนินการ  รวมรับ
ผลประโยชน  และรวมติดตามประเมินผลการกระทำกิจกรรมของชุมชนรวมกัน 

แผนชุมชน" หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง  ใหเปนไปตามความตองการและสามารถแกไขปญหาที่
ชุมชนเผชิญอยูรวมกันได  โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิด  รวมกำหนดแนวทาง  และกิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชน  โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง  ลดการพึ่งพิงภายนอก  ดวยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร  ภูมิปญญา  วิถี
ชีวิต  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก 
      การบูรณาการแผนชุมชน" หมายถึง วิธีการรวมมือกันทำงานของหนวยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอก
ชุมชนทุกภาคสวน  โดยยึดหลักการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง  ชุมชนเปนศูนยกลาง  ชาวบานเปนเจาของเรื่อง  โดยใช
กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเปนเครื่องมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของชุมชน  มากกวา
วตัถุประสงคของหนวยสนับสนุน การบูรณาการ  มีทั้งบูรณาการดานกลไก  บุคลากร กระบวนการ  เครื่องมือ 
แผนงาน งบประมาณ และเพื่อเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตำบลหนองกราดดวย 
 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดโครงการเปนการสอดคลองกบัภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดไวดังนี ้
-พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖และแกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มาตรา๕๐ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตำบลมีหนาทีต่องทำในเขตเทศบาลดังตอไปนี ้
  (๙) หนาที่อื่นที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 



- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบรหิารสวนจังหวัด มีอำนาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือ่ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี ้
(๓๑)กจิการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิน่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคมพ.ศ. ๒๕๔๖และแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๒. วัตถุประสงค 
2.๑คนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
2.๒คนในชุมชนไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมีเปาหมาย 
2.๓คนในชุมชนมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม 
2.๔คนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนได 
2.๕คนในชุมชนคิดเปนและกลาทีจ่ะตัดสินใจดวยตนเองได 

 

๓. เปาหมาย 
ชุมชนในเขตเทศบาล  จำนวน  ๘  ชุมชน 

 

๔. วิธีดำเนินการ 
4.๑  ประชุมผูบรหิาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาทีท่ี่เกีย่วของเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
4.๒  ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่  โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม

สายในหมูบาน  
4.๓  ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทกุหมูบานตามกำหนดการ 
4.๔  สงแผนชุมชนใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2565 
 

๖. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวสัดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองกราดอำเภอดานขุนทดจังหวัดนครราชสมีา 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองสวสัดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองกราด  อำเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสมีา 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
9.๑ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกบัทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกบัสภาพชุมชน  
9.๒คนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ

กอใหเกิดทัศนคติที่ดี  เอื้ออาทรตอกันได 
9.๓ปลกูฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกบัลกูหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น

ของตนเองได 
9.๔  สามารถนำขอมลูที่ไดจากการจัดประชาคม  ไปเปนแนวทางในการจัดทำแผนพฒันาของเทศบาล

ตำบลหนองกราดตอไป 



 

ลำดับที่  5 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 

2. หลักการและเหตผุล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลวา
สัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรอืไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนำผลที่ไดจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546และเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลหนองกราดมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชน
สุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลหนองกราดและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 3.3 เพื่อดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
 6.4 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๖.๕ จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลหนองกราด(ตามหนังสือสั่งการ ที่  มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่  11 ก.พ. 25๔8) ให
คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี ้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินให 

เทศบาลตำบลหนองกราดทราบ เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตำบลหนองกราด 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลสำหรับผล 
การปฏิบัติราชการประจำป 



4) ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลหนองกราดมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6.7 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
 6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลพรอม
ตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนนิการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
ผลการปฏบิัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราดดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคมุภายในใหผูกำกบัดูแล 
 

ลำดับที่  ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตผุล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดมีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 6.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกบั
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรบัปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่
ทางราชการกำหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึง
ไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปน
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ันๆ วามีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่
กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตำบลหนองกราดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองกราดข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสยีหายดานการเงนิ
หรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 



4. เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองกราดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะ
ทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด/  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล/ทุกกอง  ของเทศบาลตำบลหนองกราด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 9.3 มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
 9.4 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 
 9.5 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 

ลำดับที่  3 
1. ชื่อมาตรการ : การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองกราด 

2.หลักการและเหตผุล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กำหนดใหเทศบาลตำบลหนองกราดในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุม



ภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ 
ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแล
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
 3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลภายใน
เวลาที่กำหนด 
 3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองกราด(ระดับ
องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองกราดนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.
3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการตอที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองกราดรายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลหนองกราด 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองกราดประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน   ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดแูลการบริหารงานบคุคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

 
 

ลำดับที่  1 
1. ชื่อมาตรการ : การสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบคุคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 

2. หลักการและเหตผุล 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกบับุคคลถอืวาเปนสิ่งสำคัญหรอืเปนหัวใจขององคกรจงึมักจะ
กำหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบงัคับทีป่ฏิบัติงานใน
องคกรหรอืหนวยงาน เพือ่ใหมปีระสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหนองกราดเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ พนักงานจาง ที่มีการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคล 



5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งเทศบาลตำบลหนองกราดไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตำบลหนองกราดจะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
เทศบาลตำบลหนองกราดรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหนงเทศบาลตำบลหนองกราดไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่
เกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
เทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตำแหนงเพื่อความโปรงใส 
 - มีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการที่
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง เทศบาลตำบลหนองกราดจะออกคำสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันที่เทศบาลตำบลหนองกราดรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาลตำบลหนองกราด
ไดดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 



ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – พ.ศ. 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย 
ของเทศบาลตำบลหนองกราด และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดแูลการบริหารงบประมาณ การรบั-จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อกิจกรรม : การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตผุล 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 



 3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทำงาน
ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถกูตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นป และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด เพื่อ
นำเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ  และดำเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดแูลการจัดหาพัสด ุ
 

ลำดับที่  3 
1. ชื่อกิจกรรม: การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตผุล 
 เทศบาลตำบลหนองกราดเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) เทศบาลตำบลหนองกราด จึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการ



บริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนเทศบาลก็จะสามารถ
พัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการ
บริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความ
ตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาล
ตำบลหนองกราด 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองกราดใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจรับพัสด ุ
 6.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจดัซื้อจดัจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิไดกำหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แต
เทศบาลใหความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส 
โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียด
และถูกตอง 
 6.4ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโครงการตามชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตำบลหนองกราด มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและ
ไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
 
 
 



 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว 
 

ลำดับที่  1 
1. ชื่อกิจกรรม : การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตผุล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลตำบลหนองกราดไดดำเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบตัิหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองกราดจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ให
ทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาที ่
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน  12 คน 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 งานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตำบลหนองกราดและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณ ี
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูรเรยีบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด 
 6.4 งานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดทราบ 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2– 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน   5๐,๐๐๐.-  บาท (หาหมื่นบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 จำนวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน 

ผลลัพธ 
 - สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาที่ 
 - สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
 - การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 
 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อกิจกรรม : การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด 

2. หลักการและเหตผุล 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทำ
หนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลอง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตำบลและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สำคัญ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองกราด 
 เทศบาลตำบลหนองกราดเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปน
การสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในการทำงาน 
 3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด  จำนวน  12 คน 



5. พื้นท่ีดำเนินงาน 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ 
เชน  
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกราด 
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด 
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นำขอมูลแจงในที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อทำ
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและความตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราดเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ด ี

ลำดับที่  3 
1. ชื่อกิจกรรม : สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตผุล 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรมบีรรยากาศการทำงานแบบมสีวนรวม
และมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในการปฏิบัติงานและลดการ
ทุจริต 
 เทศบาลตำบลหนองกราด  จึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได   อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 



4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด   จำนวน  12  คน 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตาง ๆ เชน  การแปรญัตติราง
ขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 เปดโอกาสใหสมาชิกสภาทองถิ่นต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

4.4 เสริมพลังการมสีวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนนิการเฝาระวังการทุจริต 

ลำดับที่  ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : การเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวมหากใช
ตำแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำคอรรัปชัน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาคม ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 

6. วิธดีำเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาคมเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนประชาคมเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 6.๓ ประชาสัมพันธหลักการแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตใหประชาชนไดรับทราบผาน
ชองตาง ๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด  เชน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เว็ปไซต และอื่น ๆ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2– 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน และสามารถตรวจสอบการ   คอรรัป
ชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับเทศบาล 
 
 

 4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

ลำดับที่  2 
1. ชื่อกิจกรรม : การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2.หลักการและเหตผุล 
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุกภาค

สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองกราด 



6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 
 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 
 

ลำดับที่  3 
1. ชื่อมาตรการ : การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 กำหนดใหเทศบาล มี
ภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวา
ดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสำนึก คานิยม การบูร
ณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองกราด  มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกัน
พัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกจิที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จำเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ 
การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจำเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมี
สวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตำบลหนองกราด  ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ 
รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น 
 เทศบาลตำบลหนองกราด  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจำเปน จึงไดจัดทำ
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 



3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด   

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด  
เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตำบลหนองกราด   

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด   

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตำบลหนองกราด   
 2. จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง 
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนอง
กราด  ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
 5. ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตำบลหนองกราด  กับบุคคล องคกร สวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. ทำใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด   
 
 

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

 

 

 


