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คำนำ  

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการรเิริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงและเพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ   

 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลกกตูม จึงแสดงเจตจำนง 
ในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของเทศบาลตำบลกกตูมต่อไป   
 
 

 
 

     เทศบาลตำบลกกตูม   
         อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 

 



 

    สารบัญ 
 
 เรื่อง          หน้า 
 
 ส่วนที่ ๑ บทนำ           

- หลักการและเหตุผล           ๑ 
- วิสัยทัศน์             ๒ 
- พันธกิจ            ๒ 
- วัตถุประสงค์การจัดทำแผน        ๒ 
- เป้าหมาย            ๓ 
- ประโยชน์ของการจัดทำแผน        ๓ 

 
 ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต          
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต       ๔ 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต      ๖ 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน    ๙ 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบปฏิบัติราชการ   ๑๑  
 
 ส่วนที่ ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต       ๑๔ 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต      ๓๐ 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน     ๕๒ 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ     ๖๘ 
 
 ภาคผนวก             
  

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
ของเทศบาลตำบลกกตูม  

อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
........................................... 

หลักการและเหตุผล 
      ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมา- 
ภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
       สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตและส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งอ่ืน ๆ  

      คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐- 
๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนี 
การรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐  
       ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลกกตูม จึงแสดงเจตจำนงใน 
การต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล 
ตำบลกกตูมต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ส่วนที่ ๑ 



อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศ 
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า  
จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม 
นานาอารยประเทศ 

 วิสัยทัศน์    
  “กกตูมน่าอยู่ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมาภิบาลดีเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณธรรม 
นำพาประสิทธิภาพสู่องค์กร”   
 คำอธิบายวิสัยทัศน์ 
  เทศบาลตำบลกกตูมได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการเกิดในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน
ภายใต้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังในอนาคต  

 พันธกิจ (Mission)  
    “การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน
พัฒนาการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง” 
 คำอธิบายพันธกิจ 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๔ ปีข้างหน้า จะเป็นการดำเนินงานทำงานแบบบูรณา
การทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
ดำรงชีวิตตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดท่ีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต การทำงานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และมีกลไกในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาล  
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 วัตถุประสงค์การจัดทำแผน 
(๑)  เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล 
(๒)  เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  



(๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(๔) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๕) เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

เป้าหมาย 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ ๖๐   

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
(๑) เป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การบริหารงาน         มี

ความโปร่งใส   
(๒) จัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้  
(๓) ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาล  
(๔) เทศบาลจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย     
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

เทศบาลตำบลกกตูม  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 

   ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

มิติที่ ๑ 

การสร้าง

สังคมท่ีไม่

ทนต่อการ

ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง

จิตสำนึกและ

ความตระหนัก

แก่บุคลากรทั้ง

ข้าราชการ

การเมืองฝ่าย

บริหาร 

ข้าราชการ

การเมืองฝ่าย

สภาท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่

ประชาชนในท้องถิ่น  

- โครงการ บริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การประพฤติตาม

ประมวลจริยธรรม 

- มาตรการ ส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานตามประมวล

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

๔ 



จริยธรรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึก

และความตระหนักที่จะ

ไม่กระทำการอันเป็น

การขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรือการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- โครงการ ป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

 

๑.๒ การสร้าง

จิตสำนึกและ

ความตระหนัก

แก่ประชาชน

ทุกภาคส่วนใน

ท้องถิ่น 

 

๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การต่อต้านการทุจริต 

- โครงการสร้างจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การต่อต้านการทุจริต 

๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การรักษาประโยชน์

สาธารณะ 

- โครงการปลูกป่าเฉลิม

พระเกียรติ 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 



๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- โครงการส่งเสริม

ครอบครัวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ๑.๓ การสร้าง

จิตสำนึกและ

ความตระหนัก

แก่เด็กและ

เยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การต่อต้านการทุจริต 

- กิจกรรมส่งเสริมสภา

เด็กเยาวชนต่อต้านการ

ทุจริต 

๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึก

และความตระหนักให้มี

จิตสาธารณะ 

- โครงการวัดประชารัฐ

สร้างสุข พัฒนาวัดตาม

แนวทาง ๕ ส. 

๒๐,๐๐๐  

 

 

๒๐,๐๐๐  

๒๐,๐๐๐  

 

 

๒๐,๐๐๐  

๒๐,๐๐๐  

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 



 

 

 

   ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

มิต ิ ภารกิจตาม

มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

มิติที่ ๒ การ

บริหาร

ราชการเพ่ือ

ป้องกันการ

ทุจริต 

 

๒.๑ การ

แสดง

เจตจำนงทาง

การเมืองใน

การต่อต้าน

การทุจริตของ

ผู้บริหาร 

 

๒.๑.๑ การแสดง

เจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการ

ทุจริตของผู้บริหาร 

- มาตรการแสดง

เจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการ

ทุจริตของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด้วยการจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต 

๐ ๐ ๐  

 

 

 

 

๒.๒ 

มาตรการ

สร้างความ

โปร่งใสในการ

๒.๒.๑ สร้างความ

โปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคลให้

เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม ทั้งในเรื่อง

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 



ปฏิบัติ

ราชการ 

 

การบรรจุแต่งตั้ง 

โยกย้าย โอน เลื่อน

ตำแหน่ง/เงินเดือน 

และการมอบหมายงาน 

- มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคล 

๒.๒.๒ สร้างความ

โปร่งใสในการบริหาร

การเงิน งบประมาณ 

การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ของทางราชการ โดย

ยึดถือและปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

- กิจกรรมการพัฒนา

แผนและกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

๒.๒.๓  สร้างความ

โปร่งใสในการ

ให้บริการสาธารณะ/

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

๖ 



บริการประชาชน 

เพ่ือให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและโดยไม่

เลือกปฏิบัติ 

- มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ 

 ๒.๓ 

มาตรการใช้

ดุลยพินิจและ

ใช้อำนาจ

หน้าที่ให้

เป็นไปตาม

หลักการ

บริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มีการจัดทำ

แผนภูมิข้ันตอนและ

ระยะเวลาการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชน

รายละเอียดที่เก่ียวข้อง

ในแต่ละข้ันตอน 

เปิดเผย ณ ที่ทำการ

และในระบบเครือข่าย

สารสนเทศขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มาตรฐานการ

ยกระดับการปฏิบัติ

หน้าที่ตามหลักการ

บริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 



๒.๓.๒ มีการกระจาย

อำนาจการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการสั่ง 

อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ

ราชการแทน หรือการ

ดำเนินการอ่ืนใดของผู้

มีอำนาจในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มาตรการมอบอำนาจ 

สั่งการ อนุมัติ อนุญาต 

หรือปฏิบัติราชการ

แทน 

 ๒.๔ การเชิดชู

เกียรติแก่

บุคคลในการ

ดำเนินกิจการ 

การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้

เป็นที่

ประจักษ์ 

 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม  

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคลที่ให้ความ

ช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะของท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

๗ 



- กิจกรรมยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคลที่

ช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะหรือมีจิต

สาธารณะ 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคลที่ดำรงตน

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคลดำรงตน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๒๐,๐๐๐  

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 ๒.๕ 

มาตรการ

จัดการในกรณี

ได้ทราบ หรือ

รับแจ้ง หรือ

ตรวจสอบพบ

การทุจริต 

 

๒.๕.๑ มีการให้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการ จังหวัด 

อำเภอที่ได้ดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

- มาตรการให้ความ

ร่วมมือกับหน่วย

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 



ตรวจสอบทั้งภาครัฐ

และองค์กรอิสระ 

๒.๕.๒ ดำเนินการให้มี

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

ดำเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กรณีมี

เรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหน้าที่โดยมิ

ชอบ 

- มาตรการแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน 

  

   ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

มิต ิ ภารกิจตาม

มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

๘ 



มิติที่ ๓ การ

ส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

 

๓.๑ การจัด

ให้มีและ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารใน

ช่องทางที่เป็น

การอำนวย

ความสะดวก

แก่ประชาชน

ได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติ

ราชการตาม

อำนาจหน้าที่

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ทุก

ขั้นตอน 

๓.๑.๑ การจัดให้มี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม

กฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของทาง

ราชการ  

- มาตรการ ปรับปรุง

และพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคล 

การบริหาร

งบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การ

คำนวณราคากลาง 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎ

ข้อบังคับ ที่กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได้ 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

๙ 



- มาตรการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๓.๑.๓ มีการปิด

ประกาศ เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการที่

เป็นประโยชน์กับการมี

ส่วนร่วมตรวจสอบของ

ประชาชน 

- มาตรการ กำกับ

ติดตามการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

๓.๒ การรับ

ฟังความ

คิดเห็น การ

รับและ

ตอบสนอง

เรื่อง

ร้องเรียน/ร้อง

๓.๒.๑ มีกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ในการ

ดำเนินกิจการ ตาม

อำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ

ดำเนินกิจการที่จะมี

ผลกระทบต่อความ

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทุกข์ของ

ประชาชน 

 

เป็นอยู่ และสุขอนามัย

ของประชาชนใน

ท้องถิ่น  

- โครงการจัดเวที

ประชาคม 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้

ประชาชนในท้องถิ่น

สามารถร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ได้โดยสะดวก 

- มาตรการจัดตั้งศูนย์

รับเรื่องราวร้องทุกข์/

ร้องเรียนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือ

แจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษรให้ประชาชนผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้

ทราบถึงการได้รับเรื่อง 

ระยะเวลา และผลการ

ดำเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

- มาตรการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข์/

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 



ร้องเรียนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๓ การ

ส่งเสริมให้

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

บริหารกิจการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

๓.๓.๑ ดำเนินการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดทำแผนพัฒนา 

การจัดทำงบประมาณ 

- ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การบริหารกิจการของ

เทศบาลตำบลกกตูม 

๓.๓.๒ ดำเนินการให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาล

ตำบลกกตูม 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

   ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

๑๐ 



มิติที่ ๔ การ

เสริมสร้าง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง

ระบบตรวจสอบ

ภายในและการ

ควบคุมภายใน 

 

๔.๑.๑ มีการจัดทำ

และรายงานการ

จัดทำระบบ

ตรวจสอบภายใน  

- โครงการจัดทำ

แผนการตรวจสอบ

ภายในประจำปี  

๔.๑.๒ มีการจัดทำ

และรายงานการ

จัดทำระบบควบคุม

ภายใน  

- กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ การ

สนับสนุนให้ภาค

ประชาชนมีส่วน

ร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติ หรือ

การบริหาร

ราชการตาม

ช่องทางที่

สามารถ

ดำเนินการได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบริหารงาน

บุคคล เกี่ยวกับการ

บรรจุ แต่งตั้ง โอน 

ย้ายข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจ้าง  

- มาตรการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วน

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 



ร่วม ตรวจสอบ 

กำกับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบริหาร

งบประมาณ การรับ 

- จ่ายเงิน การหา

ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของทาง

ราชการ 

- กิจกรรม “การ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารการบริหาร

งบประมาณการรับ-

จ่ายเงินขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น” 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 



- กิจกรรมส่งเสริม

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ 

กำกับ ดูแลการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 ๔.๓ การส่งเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของ

สภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวข้องได้กำหนด

ไว้  

- โครงการ “ส่งเสริม

ความรู้ด้านกฎ 

ระเบียบ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น” 

๔.๓.๒ ส่งเสริม

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ให้มีบทบาทในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่าย

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑๒ 



บริหารตาม

กระบวนการ และ

วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ได้กำหนดไว้ โดยไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

- กิจกรรม “ส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาท้องถิ่น” 

 ๔.๔ การเสริม

พลังการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 

 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มี

การดำเนินการเฝ้า

ระวังการทุจริต 

- กิจกรรมส่งเสริม

ชุมชนเฝ้าระวังการ

ทุจริต 

๔.๔.๒ บูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 

- กิจกรรมบูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 

๒๐,๐๐๐  

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐  

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐  

 

 

๒๐, ๐๐๐ 

 



รวม  ทั้ง ๔ มิติ ๙ โครงการ   ๑๕ 

มาตรการ   ๑๒ 

กิจกรรม 

๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 



ส่วนที ่๓ 

____________________ 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
 ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง 
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกัน
ว่าการท่ีจะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด
จริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ ๓ 



(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรร
มาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ 
จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลกกตูม จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 (๒) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๒) มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 (๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 (๔) จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 (๕) ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 (๖) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์ 
 (๒) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกข้ันตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมามีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

 

๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม

เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ              

แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตาม

ความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการ

กระทำผิดทางวินัย 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทำ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ   
ทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 (๒) เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์    
ที่เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 (๓) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน         
และต่อสังคมตามลำดับ 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 



 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 (๒) ประชุมคณะทำงานฯ 
 (๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร        
ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 (๔) จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 (๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 (๖) ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลกกตูม ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 (๒) บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง      
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  



 ดังนั้น เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๒) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๓) เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม  
๖. วิธีการดำเนินการ 
 (๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 (๒) ประชุมคณะทำงานฯ 
 (๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ      ใน
การปฏิบัติงาน 
 (๔) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๕) จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน           
และใช้แอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 (๖) จัดทำรายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 (๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ของ
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 (๒) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๓) รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยต้อง
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ



ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบรหิารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลตำบลกกตูมจึงได้
จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 ๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 ๒.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 
 ๓.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 ๔. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” 
๒. หลักการและเหตุผล 



ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึน อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกป่า ๓ 
อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัย
และจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอย
โดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในฐานะที่เทศบาลตำบลกกตูมมีเขตพ้ืนที่กว้างและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าไม้ ได้ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ
“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  
 ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 ๓. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประชาชนในพื้นท่ี ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกกตูม 
 ๒.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกกตูม โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ภาคประชาชนต่างๆ  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีการดำเนินงาน 
 ๑. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ  



 ๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน  
 ๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน  
 ๔. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
 ๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 ๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 ๓. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “ส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
         เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม 
ให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน 
 ๒. ศึกษาดูงานการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จในชุมชน 
 ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 



๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑.๓ จิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกของคนในชาติ
ให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชน
มีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต  

เทศบาลตำบลกกตูม จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็ก
และเยาวชนในชุมชนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๔. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีการดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือกำหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการดำเนินการ  
 ๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ 
 ๓. ดำเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กำหนด 
 ๔. สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 



๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๒. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “วัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” เป็นโครงการที่ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาวัดด้วยการใช้แนวทาง “ ๕ ส” คือ ๑.สะสาง ๒.สะดวก ๓.สะอาด 
๔.สร้างมาตรฐาน ๕.สร้างวินยั โดยชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการฯประกอบด้วยพระสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานประกอบการ และภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนาวัด ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน เพื่อให้วัด
เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่งคงและยั่งยืน นำไปสู่สังคมที่ดี และพร้อมที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของ
ประเทศในอนาคต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
๔. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 



๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
 ๒. ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม 
 ๓. ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 
 ๔. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑. ประชาชน เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒. ประชาชน เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นคนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๓. ประชาชน เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๑.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซ่ึง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบัน 
มีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๒ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 
รวมทัง้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้
เท่าท่ีจำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง 
ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือ
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้



ดำเนินการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(๒) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         สู่

การรับรู้ของสาธารณชน  
๔. เป้าหมาย 
 (๑) การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๒) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกกตูม  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 (๒) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (๔) ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 (๕) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 (๒) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกกตูม 



 
 

 

 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกตูม เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน
การพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 ๒. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้และป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกตูม 



๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ผู้บริหารกำหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน 
 ๓. จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 ๕. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 ๖. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 ๒. แนวทางป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ 
 ๓. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 ๔. ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๘๐ % 
 ๕. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า ๘๐ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 (๒) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๓) เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 (๒) รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 (๓) จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 



 (๔) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๕) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๖) เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลังเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 (๒) มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ไมเ่กิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้จัดทำมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิงบประมาณ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
 ๒. เพ่ือป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 



  ๓. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดประชุม 
 ๒. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 
 ๓. ประชุมคณะทำงาน 
 ๔. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ๕. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 ๖. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
 ๗. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงแนวทาง 
ในการดำเนินงาน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีมาตรการป้องกันและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 ๒. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 ๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ :  มาตรฐาน “การยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 



 เพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลกกตูม เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
ได้จัดทำมาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลกกตูมเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกำหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๒) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  ๓) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  ๔) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  ๕) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๖) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 



๔. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 ๕. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

๒. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ 
ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลกกตูมเพ่ิมข้ึน 
 

 

 

 

 

๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มอบอำนาจ สั่งการ อนุมัติ อนุญาต หรือปฏิบัติราชการแทน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ 



ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลกกตูม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจเทศบาลตำบลกกตูม 
 ๒. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

๓. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกกตูม ปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

๒. แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ  
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 ๔. ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 ๑. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของ ผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลกกตูม และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทำให้ขาดการคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตสำนึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตำบลกกตูมจึงจัด
ให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม      
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็น
รากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศ
โลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

๔. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะทำงานฯ  
 ๒. ประชุมคณะทำงาน 



  - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  - พิจารณาคัดเลือก 
 ๔. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

๕. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

๖. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. จำนวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลกกตูมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลตำบลกกตูม จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นใน
ชุมชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลกกตูม 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
ตำบลกกตูม ตระหนักถึงการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
๔. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๒. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาลตำบลกกตูม เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรตปิระชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 



 ๓. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 ๔. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๕. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๖. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลกกตูม 
 ๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลกกตูม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่า
ของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  



๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืช
ใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากร
จากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมา
ทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลตำบลกกตูม ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจำ
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนของเทศบาลตำบลกกตูม 



๕. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบล 
 ๒. ดำเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 ๓. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. จำนวนบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ๒. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 

  



๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

๒. เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขอเทศบาลตำบลกกตูม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 



  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 ๒. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลกกตูม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
  



๒.๕.๒ ดำเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลกกตูม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาลตำบลกก
ตูม รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูมข้ึน เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณี
ได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม  
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 



๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบล
กกตูม ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลกกตูมจึงได้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของเทศบาลตำบลกกตูม 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 (๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 (๒) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 (๓) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 (๔) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย  
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกกตูมให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน    
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 (๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 (๓) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ 
 (๔) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะสม่ำเสมอ  



 (๕) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 (๖) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 (๗) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 (๒) จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 (๓) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 (๔) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องท่ีเทศบาลตำบลกกตูมให้ความสำคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกกตูมจึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ตำบลกกตูมทุกโครงการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ 
 (๒) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๓) เพ่ือป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลกกตูม 
๔. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลกกตูมที่ดำเนินการ     
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ และระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูมและชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 



๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๒) นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 (๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกกตูม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลกกตูมฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาล
ตำบลกกตูมจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตำบลกกตูมได้ จึงได้จัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตำบลกกตูม เพ่ือกำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
บริหารราชการของเทศบาลตำบลกกตูม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กำหนดไว้   

๒. เพื่อกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 ๑. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กำหนด  

๒. กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๒. ประชุมคณะทำงานฯ  
๒.๑ กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ต่อสาธารณชน  

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคำนวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

๒.๒ กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน  

๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
๔. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 



 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  

๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน   

๓. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาล
ตำบลกกตูม 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนนิกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “จัดเวทีประชาคม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลกกตูม เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม
โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น 
ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน          
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำโครงการจัดเวที
ประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลกกตูม โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 (๒) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 (๓) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 (๔)  เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๕) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 (๖) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย 
 จดัให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชนพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลกกตูม  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 (๒) จัดเวทีประชาคม  
 (๓) สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 (๔) สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือกำหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) มีการจัดเวทีประชาคม  
 (๒) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 (๓) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 (๔) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลกกตูมเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหาร
ราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  
ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่อง
ร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 ๓. วัตถุประสงค์ 



 (๑)  เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 (๒) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
๔. เป้าหมาย 
 (๑) กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 (๒) กำกับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็วสะดวกและเหมาะสม  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม 
 (๒) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม เพ่ือกำกับ
ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วและสะดวก 
 (๓) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม 
     - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน    
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
     - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  
     - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา   ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
     - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
     - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  



 (๔) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม        
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 (๕) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 (๖) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 (๗) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 (๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 (๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 (๔) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 (๕) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ 
 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง 
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลกกตูมเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหาร
ราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 



เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
๔. เป้าหมาย 
 ๑. กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. กำกับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตาม
ผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 ๒. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือกำกับติดตามการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 ๓. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลกกตูม 
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  



  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 ๔. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้ทุกหน่วยรับทราบ และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๕. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 ๖. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 ๗. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ   
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 ๔. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 



๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑ ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลกกตูม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลกกตูม มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบลกกตูม
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลกกตูม ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลกกตูม และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 ๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 ๕. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 



 ๖. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 ๗. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๓.๓.๒ ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกกตูม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกกตูม มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม    ซ่ึง
จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกกตูม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกกตูม ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๓. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลกกตูม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลกกตูม  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๓. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒  คน 



  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภา     ๒  คน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
  (๔) ปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ  
๓) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับผล
การปฏิบัติราชการประจำปี 
๔) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่มอบหมาย 

 ๕. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๖. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ๗. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 ๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๙. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ 
๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือ
จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกกตูม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๒. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้

ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 ๓. เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ

ความสำเร็จของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 



 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีการดำเนินการ 
 ๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 ๓. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลกกตูม ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

๕. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 ๔. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 



 ๕. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
 

 
 

๔.๑.๒ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ี
ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 ๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 



 ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกกตูม อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้ 
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 ๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖
ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๒. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข 



 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๘๐
ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
  
  



๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 ๒. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกกตูม 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกกตูม 



 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชน เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา 
เป็นต้น 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกเทศมนตรีออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลกกตูม 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
  



๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลกกตูมเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลกกตูม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาล
ตำบลกกตูม ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้   
๓. วัตถุประสงค์  
 (๑) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๒) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ–รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
๔. เป้าหมาย 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีการดำเนินการ 
 (๑) รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

- ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
- รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลกกตูม 

 (๒) มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 



 (๓) มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดให้มีภาคประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 (๔) เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 (๕) สรุปผลการรับ - จ่ายเงินของเทศบาลตำบลกกตูมให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น         
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลกกตูม
ต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 (๒) ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
เทศบาลตำบลกกตูมทำให้เกิดความโปร่งใส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลกกตูมยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๑) 
จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัด
จ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลกกตูม โดยต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตำบลกกตมู 
 ๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 ๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำ
การของเทศบาลตำบลกกตูม 
๔. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  



 ๒. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมี
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 ๓. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีทำการของเทศบาลตำบลกกตูม 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเทศบาลตำบลกกตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกตูม เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี



แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 (๑) จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 (๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๓) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 (๔) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๒) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               
ตามวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกระทู ้และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี



ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต 
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 (๒) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๔. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีการดำเนินงาน 
 (๑) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 (๒) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง  
 (๓) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกกตูม  
๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องไปตามระเบียบกฎหมาย 
 (๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง
ดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหา



ดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต เทศบาลตำบล
กกตูม จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต   
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 ๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนของเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  
เว็บไซต์ของหน่วนงาน 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 ๔. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 ๕. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลกกตูม 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 ๑. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ แห่ง 
 ๒. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 



 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตำบลกกตูม จึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป    
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 ๒. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
๔. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
๕. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลกกตูม 
๖. วิธีดำเนินงาน 
 ๑. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
 ๒. กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 
 ๓. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 ๔. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 ๕. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 ๑. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 ๒. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก    
 

 
 


