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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ี
ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอ าจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แ ก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท า
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๙ ประเภท ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปท าธุระส่วนตัว  
๙) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ เช่น ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้ าขององค์กร ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนตัว

โดยเครื่องดูดฝุ่นของราชการ ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว  
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

๑. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแ ต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ี
ท าให้เกิดการทุจริต 

๒.  ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓.  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริต
ในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔.การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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๕. การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ใหก้ับตนเองและครอบครัว 

๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๗. มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
หลักการและเหตุผล  
 การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา
โครงสร้างทาง เศรษฐกิจ  การเมือง  ท่ีมีลักษณะผูกขาดอ านาจอยู่ในคนกลุ่มน้อยท่ีมีความรู้ ทุน และอ านาจทางการ
เมือง นอกจากนี้สังคม ไทยยังมีวัฒนธรรม และค่านิยมท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารระดับสูง
ของภาครัฐ ภาครัฐกิจ      บางแห่งไม่ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี บกพร่องในการบริหารจัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) และมีการกระท าท่ีขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม  
ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจบางแห่งยังขาดจริยธรรม และไม่ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล  (Corporate 
Governance) ประชาชนยังขาดจิตส านึก และไม่มีความตระหนักในความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น จุดอ่อนของ
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดจากภาคทุกภาคส่วนขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการยกย่องเชิดชู
คนดีให้เกิดข้ึนในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่วนมากเกิดจากการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเป็นผู้กระท า เช่นเรียกรับหรือยอมรับสินบน หรือใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยทุจริตหรือเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น ซึ่งปัญหาการทุจริตในภาครัฐดังกล่าวนั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ท่ีเกิดขึ้นคู่กับ
สังคมมนุษย์มาช้านานเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญส าหรับประเทศไทย การทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยก าลังกลายเป็น
ประเด็นร้อนท่ีโจทย์จันกันมากเพราะมีข้อกล่าวหาต่อนักการเมือง ข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น ว่ามีพฤติกรรม
ในเชิงทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีการกระท ากันในหลายรูปแบบ ท้ังในแง่ การยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพย์สิน
ของรัฐไปเป็นของตน การเลือกจ้างและการท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผู้สนับสนุนตนเท่านั้น การ
ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐเอื้อประโยชน์ให้บริษัทของตนเองและพรรคพวก  ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการเอื้อประโยชน์ (Trading Influence) การท่ีบริษัทให้สัญญาจะ
ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในทางอ้อม เช่น ให้ต าแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้นั้นปลดเกษียณ หรือพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้ต าแหน่งแก่ญาติตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  การสมยอมราคา ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีการทุจริตคอร์รัปช่ันหลายรูปแบบและยิ่งเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน   
 เทศบาลต าบลหาดกรวด พิจารณาแล้วจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความ
เช่ือมั่นให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การ 
ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคคลในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายการเมืองและ
ข้าราชการประจ า จะต้องมีจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติท่ีช่ืนชม ยอมรับ หลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ถ้าไม่ด าเนินการป้องกันการทุจริตจะท าให้ประเทศชาติ 
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เสียหายมากยิ่งขึ้น จึงต้องแก้ไขโดยเร็ว และต้องเริ่มต้นจากหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังภาคประชาชน โดยเฉพาะแกนน าหรือผู้น าชุมชนต่างๆ ท่ีต้องร่วมมือกันในการขจัดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงานและสังคมของตนเองให้หมดส้ินไป และพัฒนาไปสู่สังคมท่ีโปร่งใส พอเพียง และมีความ
มั่นคง เข้มแข็งในทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑. เพื่อเป็นแนวทางการบริหารราชการ ด้านการป้องกันการทุจริตของ เทศบาลต าบลหาดกรวด 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 ๒. เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลต าบลหาดกรวด ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 ๓. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ใน ภาครัฐ และพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
 ๔. เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหาดกรวด  
 5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของ 
บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง  
 
เป้าหมาย 
 ๑. คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๓. ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๔. เด็กนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด 
 ๕. ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด 
 ๖. หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด, ในเขตอ าเภอเมือง และในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑. ท าให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เกิดจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเทศบาลต าบลหาดกรวด ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยใน
การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒. การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหาดกรวดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๓. เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๔. เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลต าบลหาดกรวดท่ีมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) ท าให้เทศบาลต าบลหาดกรวด  มีแผนงาน/
โครงการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีชัดเจน และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ท าให้การ



๔ 
 
ท างานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและ
คุ้มค่ากับงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 
 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ฉบับนี้ขึ้น 
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องการต่อยอดการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความพร้อมให้เป็นองค์กรตัวอย่าง เป็นหน่วยงานท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้จากองค์กร
อื่นๆ เป็นสถานท่ีให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.
๒๕๖๑–๒๕๖๔)  จึงเป็นแนวทางมาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริต ตลอดจนก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของคณะท างานด้านการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



๕ 
 
 
 
 
                                        เทศบาลต าบลหาดกรวด  

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าส่ังเทศบาลต าบลหาดกรวด 

ท่ี          /๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะท างานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

……………………… 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและ



๖ 
 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ
ต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้น 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะท างานด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ดังนี้  
 ๑. นายสมัย  สายบุญส่ง นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด ประธานคณะท างาน  
 ๒. นายชัยโรจน์  กองราช  ประธานสภา ทต.หาดกรวด รองประธานคณะท างาน   
 ๓. นางสาวพรรณพิไล สาดค า  ปลัดเทศบาล   คณะท างาน 
 ๔. นางสาวอารม  คุ้มแสง  รองปลัดเทศบาล   คณะท างาน 
 ๕. นางพรฉว ี  ไทยแท้  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข คณะท างาน 
 ๖. นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง  ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
 ๗. นายจารึก  วงศ์ปิยมารัตน์ ผู้อ านวยการกองเกษตร  คณะท างาน 
 ๘. นายนวพล  วีริยางกูร หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
 ๙. นางสยุมพร  ทาใจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง คณะท างาน 
 ๑๐.นายสุขุม  ไทยเก่ง  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม คณะท างาน 
 ๑๑.นางสาวอรวรรณ สร้อยมยุรา หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะท างาน/เลขานุการ 
 ๑๒.นางสาวอังคณา คงรอด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขา  
 ๑๓.นางสาวสุพรรณี ไวคง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขา 
 ๑๔.นายฤทธิ์ชัย  ทอดเสียง จพง.ป้องกัน ปฏิบัติงาน  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขา  
    
 ให้คณะท างานมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

 
-๒- 

                      
 

  
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
  ส่ัง ณ วันท่ี       กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
 
 
 

(นายสมัย     สายบุญส่ง) 



๗ 
 

นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหาดกรวด 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

……………………… 
 

 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพื่อพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความพร้อมให้เป็นองค์กรตัวอย่าง เป็น
หน่วยงานท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ เป็นสถานท่ีให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) จึงเป็นแนวทางมาตรการและกลไกการป้องกันการ
ทุจริต ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศัก ด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ



๘ 
 
ต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อม
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ  

 

 เทศบาลต าบลหาดกรวด จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพื่อให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี        เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
 
 
 
 

(นายสมัย    สายบุญส่ง) 
นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 

 
 
 



ส่วนที่  ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔  ปี 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรร/มาตรการ 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑.๑.การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทัง้
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ินและ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและความ
กระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑.๑.๑โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน 
๑.๑.๒ กิจกรรมการสร้าง
จิตส านึกและการตระหนัก
ในการปฏิบัติราชการให้เกิด
การต่อต้านการทุจริต 
๑.๑.๓ กิจกรรมการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนัก
ที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
๑.๒.๑ โครงการจัดการขยะ
แบบประชาชนมีส่วนร่วม
ต าบลหาดกรวด 
 
๑.๒.๒ โครงการจัดการขยะ
อันตรายและขยะพิษ 
 
 
๑.๒.๓ โครงการรณรงค์เก็บ
ขยะรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
๑.๒.๔ กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก
การปฏิบัติราชการใสสะอาด
ภายนอกองค์กร 
๑.๒.๕ โครงการต าบล
พอเพียง 
๑.๓.๑ โครงการอบรม
ปลูกฝังจิตส านึกในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

๔๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

๔๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

๔๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
*ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักปลัด 
 
 
กองส่งเสริม
เกษตร 
ส านักปลัด 

มิติที่ ๑ รวม ๖ โครงการ/๓ กิจกรรม ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐  



มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรร/มาตรการ 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
 
 
๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑ กิจกรรมถวายสัตย์
ปฎิญาณเน่ืองในวันส าคัญ
ต่างๆ 
๒.๑.๒กิจกรรมประกาศเจต 
จ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
๒.๒.๑ กิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม 
๒.๒.๒ กิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ/การบริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชน
ทัดเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
๒.๒.๓ กิจกรรมการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
๒.๒.๔กิจกรรมสร้างความ
โปรงใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการโดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายทีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
๒.๒.๕ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
และป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใชจ้่ายใน
การศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
กอง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติ 
 

 
ภารกิจตามมิติ 
 
 
๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ี ให้
เป็นตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นประจักษ ์
 
๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจง้
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
 
๒.๓.๑ โครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานและลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
๒.๓.๓ กิจกรรมวาง
ระบบงานและพัฒนางานให้
มีประสิทธ์ภาพเพ่ือเป็นกลไก
ตรวจสอบการท างานของ
ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าท่ีตาม
หลักเกณฑ์การบริหารฯ 
 
๒.๔.๑ กิจกรรมการเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล 
 
 
 
 
 
๒.๕.๑ กิจกรรมการ
ด าเนินการทางวินัย 
 

 
ปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
- 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
ปี ๒๕๖๒ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
- 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
ปี ๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
- 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

  
 
 
- 

 
ปี ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
- 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
หมายเหตุ 

 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

กองคลงั 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

มิติที่ ๒ รวม ๒ โครงการ/๙ กิจกรรม/ 
๑ มาตรการ 

 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรร/มาตรการ 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ มาตรการปรับปรงุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลหาดกรวดให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
๓.๑.๒โครงการรณรงค์สร้าง
ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี ๒๕๖๑ 
๓.๑.๓ มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
กองคลงั 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 



มิติ 
 
 
 

ภารกิจตามมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 

โครงการ/กิจกรร/มาตรการ 
 
 
 
 
๓.๑.๔ โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่สู่ชุมชนต าบลหาด
กรวด 
 
๓.๒.๑ กิจกรรมจัดท า
ช่องทางการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 
 
๓.๒.๒ โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑-๙ 
และประชาคมระดับต าบล 
 
๓.๒.๓โครงการผูบ้ริหารพบ
ผู้น าชุมชนและประชาชน
ต าบลหาดกรวด 
 
๓.๒.๔ โครงการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลหาด
กรวดอบรมเผยแพร่ความรู้
ทางด้านกฎหมาย 
 
๓.๓.๑ กิจกรรมการ
ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฺฏิบัติงาน 
 
๓.๓.๒ โครงการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลหาดกรวด 
 
๓.๓.๓  กิจกรรมสายด่วน
ผู้บริหาร 
 
๓.๓.๔ กิจกรรมการบริหาร
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

ปี ๒๕๖๑ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

ปี ๒๕๖๒ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

ปี ๒๕๖๓ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

ปี ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
กองคลงั 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ รวม ๖ โครงการ/๓ กิจกรรม/ 
๒ มาตรการ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 



 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรร/มาตรการ 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
 
 
๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 
๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 
 
 
๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๑.๑ กิจกรรมการจัดการ
ระบบควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลหาดกรวด 
 
๔.๑.๒ มาตรการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 
 
 
๔.๒.๑ กิจกรรมการบริหาร
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
๔.๓.๑ โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพสมาชิกเทศบาล
ต าบลหาดกรวดและ
มาตรการเก่ียวกับข้อบังคับ
การประชุมสภาเทศบาล 
 
๔.๔.๑ โครงการฝึกอบรม
ผู้น าชุมชนและเยาวชนใน
การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
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ส่วนที่  ๓ 
มิติท่ี  ๑  : การสร๎างสังคมท่ีไมํทนตํอการทุจริต 

๑.๑  การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักแกํบุคลากรท้ังข๎าราชการการเมืองฝุายบริหาร  ข๎าราชการการเมืองฝุาย
สภาท๎องถิ่น  และฝุายประจ าขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกํผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานสํวนท๎องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว๎  ๕  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ การสํงเสริมคุณธรรม  ในองค์กรเพื่อเป็น
ต๎นแบบให๎ข๎าราชการได๎เรียนรู๎และปฏิบัติตาม 
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได๎ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กวําในอดีตท่ีผํานมา สาเหตุสํวนหนึ่งมาจากสภาพแวดล๎อม และเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไร๎พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ส าหรับประชาชนปัญหาการ
ท างานท่ีไมํมีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร การใช๎อ านาจหน๎าท่ีเกินขอบเขตและประพฤติมิชอบ  ปัญหาความ
ขัดแย๎งทางผลประโยชน์และปัญหาความเหล่ือมล้ าทางต าแหนํง  เป็นต๎น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลําว  เทศบาลต าบลหาดกรวดจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดและได๎จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข๎าราชการไว๎ส าหรับในการปฏิบัติตนเพื่อให๎ตระหนักถึงการสร๎างจิตส านึกให๎
มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในหน๎าท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํ
ประชาชน สร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีตํอองค์กร  เทศบาลต าบลหาดกรวดจึงได๎จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกํ
ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานสํวนท๎องถิ่น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ๎าหน๎าท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด 
เข๎าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน๎อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตสํวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

๓.๒ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ๎าหน๎าท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด มีทัศนคติทีดีตํอ
การท างาน เกิดทักษะในการท างานอยํางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๓ เพื่อให๎พนักงาน  ได๎รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให๎มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกรํวมในการ
เสริมสร๎างสังคมแหํงคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร๎างประโยชน์แกํครอบครัว  ประชาชน  และ
ประเทศชาติ  สร๎างจิตส านึกในการท าความดี รู๎จักการให๎การเสียสละเพื่อสํวนรวม และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
รํวมกัน 
 ๓.๔ เพื่อเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหาดกรวด  ในการเสริมสร๎างคุณธรรม  จริยธรรมและธรร
มาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผ๎ูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ๎างของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

ห๎องประชุมเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๖.วิธีการด าเนินการ 

จัดให๎มีการด าเนินกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบํงเป็น  ๒  แนวทางคือ 



   
 

๖.๑  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมให๎แกํสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 
พนักงาน และลูกจ๎าง  
  ๖.๒  การเข๎ารับฟังบรรยายโดยพระอาจารย์วัดหมอนไม๎   โดยบรรยายการบ าเพ็ญจิตเสริมสร๎างหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 

๑๐๐,๐๐๐  บาท (-หนึ่งแสนบาทถ๎วน-) 
๙.ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑.ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ๎าหน๎าท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด เข๎าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มี
คุณธรรมจริยธรรม  และน๎อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตสํวนตัว  และในการปฏิบัติ
ราชการ 

   ๒.  ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ๎าหน๎าท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด  มีทัศนคติท่ีดีตํอการท างาน เกิด
ทักษะในการท างานอยํางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

   ๓.  พนักงาน  ได๎รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให๎มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกรํวมในการ
เสริมสร๎างสังคมแหํงคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร๎างประโยชน์แกํครอบครัว  ประชาชน  และ
ประเทศชาติ  สร๎างจิตส านึกในการท าความดี รู๎จักการให๎การเสียสละเพื่อสํวนรวม และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
รํวมกัน 
  ๔. สร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหาดกรวด  ในการเสริมสร๎างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล  ในการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ 

๑.ชื่อโครงการ กิจกรรมการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการให๎เกิดการตํอต๎านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะปลอดการทุจริตได๎ จ าเป็นต๎องเริ่มพัฒนาท่ีตัวบุคคลท่ีอยูํในองค์กร โดยการสร๎าง
จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน๎าท่ีให๎บังเกิดประโยชน์สุขแกํประชาชน  การสร๎างจิตส านึก
และความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไมํกระท าการอันเป็น
การขัดกันแหํงผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ๎อน 
๓.วัตถุประสงค์ 
       เพื่อสร๎างจิตส านึกการปฏิบัติราชการ อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได๎ให๎กับ ผ๎ูบริหารเจ๎าหน๎าท่ี 
ตลอดจนลูกจ๎าง 
๔. เป้าหมาย/ ผลผลิต 

4.1 ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง และลูกจ๎าง  
4.2 ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น และนักการเมืองท๎องถิ่น  



   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลหาดกรวด 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ จัดการประชุม หรือ อบรม หรือ ศึกษาดูงาน สอดแทรกความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักใน

การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน๎าท่ีให๎บังเกิดประโยชน์สุขแกํประชาชน  การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม  การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไมํกระท าการอันเป็นการขัดกันแหํงผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ๎อน 

๖.๒ จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ สอดแทรกความรู๎เรื่องคุณธรรม จริยธรรมติดประชาสัมพันธ์ในหนํวยงาน 
๖.๓ แตํงต้ังคณะกรรมการสํงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม มีหน๎าท่ีสํงเสริม ก ากับ ดูแล จริยธรรม สํงเสริมให๎ปฏิบัติ

ราชการอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม หรือคณะกรรมการด าเนินการตามมิติท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๖.๔ จัดท าคํูมือท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ เชํน  คํูมือปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ๎อน  แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  เป็นต๎น 
 ๖.๕ การประกาศเจตนารมณ์ในการตํอต๎านการทุจริต เชํน การรํวมกันปฏิญาณตน การท าปูายประกาศเจตนารมณ์  

เป็นต๎น 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 

ไมํใช๎งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ เป็นการสํงเสริมคํานิยม จิตส านึกการมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
๑๐.๒ การจัดประชุม ศึกษาดูงาน หรือ อบรม เป็นการพัฒนาทักษะการท างานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให๎การ

ปฏิบัติราชการลดความบกพรํองและเป็นการเน๎นย้ าให๎การปฏิบัติราชการเป็นไปด๎วยความสุจริต โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
 ๑๐.๓ คณะกรรมการสํงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม หรือคณะกรรมการตามมิติท่ีก าหนดขึ้นในแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต จะเป็นกลไกการขับเคล่ือนองค์กรให๎ชํวยกันก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าท่ีให๎
ปฏิบัติงานอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกสํวนราชการ 
 ๑๐.๔ คํูมือในการปฏิบัติราชการตํางๆ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการด๎วยความสุจริต โปรํงใส ยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นท่ีต้ัง 

๑๐.๕ การประกาศเจตนารมณ์ในการตํอต๎านการทุจริต ท าให๎เกิดความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกันในการรํวมกนั
ปูองกันการทุจริตในหนํวยงาน และเป็นต๎นแบบให๎องค์กรอื่นได๎ปฏิบัติตาม 

 
 

 

 



   
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมสร๎างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไมกํระท าการอันเป็นการขัดกันแหํงผลประโยชน์หรือการมี 
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะเป็นผ๎ูใช๎อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเป็น
หนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีในการให๎บริการสาธารณะด๎านตํางๆ ซึ่งด าเนินการแก๎ไขปัญหาตํางๆท่ีเกิดขึ้นให๎แกํคนในท๎องถิ่นเป็น
องค์กรท่ีมีความใกล๎ชิดกับประชาชน และมีความเข๎าใจในสภาพและรับรู๎ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในท๎องถิ่นดีกวํา
หนํวยงานราชการสํวนกลาง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยํอมอาจสํงผลกระทบตํอชุมชน
และประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน๎าท่ีหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าท่ีโดยมิชอบ หรือได๎ใช๎อ านาจในต าแหนํง
หน๎าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได๎โดยชอบด๎วยกฎหมาย รวมท้ังปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทย
ท่ีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซ๎อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหํงชาติ หรือ 
คสช. ได๎มีค าส่ังท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสํวนราชการและ
หนํวยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก๎ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุํงเน๎นการสร๎างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกสํวนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให๎เกิดการทุจริตได๎ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น การปฏิบัติหน๎าท่ีหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าท่ีโดยมิชอบ หรือได๎ใช๎อ านาจในต าแหนํงหน๎าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ท่ีมิควรได๎โดยชอบด๎วยกฎหมาย จึงด าเนินการจัดท ากิจกรรมสร๎างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไมํกระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแหํงผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ๎อน เพื่อเป็นการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ๎อน หรือความขัดแย๎งกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบํอเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึน้ และ
ยังสะท๎อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะปลอด
การทุจริตได๎ จ าเป็นต๎องเริ่มพัฒนาท่ีตัวบุคคลท่ีอยูํในองค์กร โดยการปลุกจิตส านึก และสร๎างความตระหนัก ให๎ปฏิบัติ
ราชการ ด๎วยความสุจริต โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
๓. วัตถุประสงค์ 
       เพื่อสร๎างจิตส านึกการปฏิบัติราชการ อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได๎ให๎กับผ๎ูบริหาร  เจ๎าหน๎าท่ี 
ตลอดจนลูกจ๎าง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง และลูกจ๎าง  
 ๔.๒ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น และนักการเมืองท๎องถิ่น  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 



   
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ มีการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน 
 ๖.๒ เปิดโอกาสให๎บุคลากรในองค์กรมีสํวนรํวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 
 ๖.๓ มีการจัดท าคํูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน 
 ๖.๔ มีการรายงานผล และข๎อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมํใช๎งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการ และลูกจ๎าง เทศบาลต าบลหาดกรวด ปฏิบัติราชการ อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎  

 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการจัดการขยะแบบประชาชนมีสํวนรํวมต าบลหาดกรวด 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันปัญหาขยะยังคงเป็นปัญหาท่ีส าคัญระดับต๎นๆ ของประเทศไทย ซึ่งนับวําเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลกระทบ
ตํอสภาพแวดล๎อม โดยเฉพาะแหํงท่ีมีชุมชนอยูํกันอยํางหนาแนํน ประชากรเพิ่มมากขึ้น การบริโภค อุปโภคเปล่ียนไปจากเดิม 
ท าให๎ปริมาณของขยะเพิ่มมากขึ้นอยํางรวดเร็ว สํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมท าให๎เกิดสภาวะเป็นพิษ เกิดปัญหาทางด๎าน
สุขภาพอนามัย ท าให๎ชุมชนเกิดความสกปรก  และท าให๎เกิดสภาพแวดล๎อมของชุมชนไมํนํามอง  เกิดเป็นแหลํงแพรํเช้ือโรค
ตําง ๆ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรอยํางรวดเร็ว และยังขาดวิธีการก าจัดขยะอยํางถูกวิธี ท าให๎ขยะท่ีมีอยูํใน
หมูํบ๎านเกิดการสะสมเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาใหญํของชุมชนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนํน 

ดังนั้นปัญหาขยะในเขตต าบลหาดกรวด จึงถือเป็นปัญหาใหญํท่ีต๎องท าการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน ซึ่งเป็นหน๎าท่ีของ
ผ๎ูอาศัยในชุมชนท่ีจะต๎องรํวมมือกันก าจัด  และหาทางปูองกันอันตรายจากขยะท่ีเพิ่มขึ้นทุกวัน  โดยวิธีการท่ีนําจะน าขยะไป
ขายเพื่อสร๎างรายได๎ ขยะท่ียังใช๎ประโยชน์ได๎ก็น ามารีไซเคิล  ขยะท่ีเป็นประเภทยํอยสลายก็น ามาหมักท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อ
ใช๎ประโยชน์ทางด๎านการเกษตร  สํวนขยะท่ีไมํสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ก็ต๎องรณรงค์ให๎ประชาชนชํวยกันลดขยะและ
เข๎าใจถึงวิธีการก าจัดขยะท่ีถูกวิธี โดยให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม เพื่อก าจัดขยะให๎หมดไปจากชุมชน พร๎อมสร๎างจิตส านึก
ให๎ผ๎ูท่ีอาศัยอยูํในหมูํบ๎าน ได๎ตระหนักและเห็นคุณคําของขยะ รู๎ถึงอันตรายของขยะ และทราบถึงประโยชน์ของการก าจัดขยะ
ท่ีถูกวิธี เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีการวางแผนการก าจัดในระยะยาว เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมท่ีดี ท าให๎ชุมชนเกิด
งาน เกิดการสร๎างรายได๎  มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตํอไป 



   
 

จากเหตุผลดังกลําว เทศบาลต าบลหาดกรวด โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม จึงได๎ด าเนินการจัดท า
โครงการหมูํบ๎านจัดการขยะแบบประชาชนมีสํวนรํวม เพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ไข และก าจัดขยะท่ีมีแนวทางในการแก๎ไข 
และก าจัดขยะท่ีมีแนวโน๎มท่ีจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนในเขตต าบลหาดกรวด โดยมุํงเน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการขยะท่ี
จะน าขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชนไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด และรณรงค์ให๎ประชาชนหันมาใช๎และแปรรูปขยะ และจัดการขยะ
อยํางถูกวิธี ดูแลรักษาความสะอาด ชุมชนให๎สะอาด เป็นระเบียบ มีทัศนียภาพที่สวยยิ่งๆ ขึ้นไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให๎ความรู๎กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะท้ัง ๔ ประเภท 
๒. เพื่อสร๎างความมีสํวนรํวมให๎ประชาชนเกิดจิตส านึกท่ีดี มีความรับผิดชอบตํอชุมชนท่ีตนอาศัยอยูํ รวมถึงการรักษา

ความสะอาด และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมด๎วย 
๓. ประชาชนมีความรู๎และคัดแยกขยะอยํางถูกวิธี ต้ังแตํครัวเรือน 
๔. ประชาชนมีความรู๎และเข๎าใจ และสามารถน าขยะมาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเหมาะสม 
๕. เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการลดปริมาณขยะตามกระบวนการ 3Rs 

           ๖. เพื่อชุมชนสะอาด มีส่ิงแวดล๎อมดี เอื้อตํอการมีสุขภาพดีของประชาชนตํอไป 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผ๎ูน าชุมชน แกนน า ผ๎ูสูงอายุ และประชาชนต าบลหาดกรวด  จ านวน  ๕๐๐  คน  
๕. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. อบรมให๎ความรู๎ประชาชนในการจัดการขยะ ๔ ประเภท ได๎แกํ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป  ขยะ
พิษ และขยะอันตรายเป็นเวลา ๑ วัน 
 ๒. รณรงค์การลดขยะ การใช๎ซ้ า และการน ามาใช๎ใหมํตามหลัก 3Rs 
 ๓. ประชาชนคัดแยกขยะต้ังแตํครัวเรือน 
 ๔. จัดกิจกรรม “ตลาดนัดขยะ” เพื่อรับซื้อขยะ และรับฝากก าจัดขยะอันตราย ขยะพิษ และขยะยํอยสลาย
ยาก นอกเหนือจากขยะรีไซเคิล ท่ีทางร๎านรับซื้อไมํซื้อ เชํน ถํานไฟฉาย หลอดไฟ ถุงพลาสติก โฟม กลํองนม  กิจกรรม “หิ้ว
ตะกร๎า คว๎ารางวัล” เพื่อลดการใช๎ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร๎อน   กิจกรรม “วัยชรา พาขยะ สะสมบุญ” เป็นการจัดการขยะ
รีไซเคิล เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญํ  และกิจกรรม “การจัดการขยะในวัด” 
 ๕. น าขยะพิษ ขยะอันตรายมารวบรมไว๎ที่จุดพักขยะอันตรายในหมูํบ๎าน มาเก็บรวมไว๎ที่โรงเก็บขยะเทศบาล 
เพื่อรวบรวมไปก าจัดอยํางถูกวิธ ี
 ๖. ก าจัดขยะอินทรีย์ และน าขยะมาท าปุ๋ย 

        ๗. เย่ียมติดตามผลการด าเนินงาน 
        ๘. รณรงค์รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยท าให๎ชุมชนสะอาด และมีทัศนียภาพที่สวยงาม 

              ๙. ประเมินติดตามผล สรุปโครงการ ฯ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
๖๐,๐๐๐  บาท (-หกหมื่นบาทถ๎วน-) 
 
 
 



   
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อมต าบลหาดกรวด 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ประชาชนมีวิธีการก าจัดขยะแบบถูกวิธี 

  ๒. ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ การรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
  ๓. ประชาชนใช๎ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในการปลูกพืชผักสวนครัว 
  ๔. ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรม ตลาดนัดขยะ กิจกรรมหิ้วตะกร๎า คว๎ารางวัล กิจกรรมวัยชรา พาขยะ
สะสมบุญ และการจัดการขยะในวัด 
  ๕. ชุมชนมีส่ิงแวดล๎อมดี เอื้อตํอการมีสุขภาพดีของประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการจัดการขยะอันตรายและขยะพิษ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

   สถานการณ์ปัจจุบนัปัญหาของเสียอันตรายชุมชน มีปริมาณท่ีสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนไมํน๎อยท่ีถูกท้ิงรวมไปกับขยะมูลฝอยท่ัวไป และน าไปก าจัดท่ีสถานก าจัดขยะมูลฝอยท่ัวไป ซึ่งสถานท่ีก าจัดขยะมูล
ฝอยท่ัวไปเหลํานี้ไมํได๎ออกแบบไว๎เพื่อรองรับของเสียอันตราย ท าให๎สารพิษจากของเสียอันตรายปนเปื้อนสํูดิน และน้ าใต๎ดิน 
กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่ิงแวดล๎อม ท้ังทางตรงและทางอ๎อม 
               ปัจจุบันปัญหาการก าจัดขยะเป็นปัญหาใหญํของหลายๆประเทศ แม๎ในประเทศไทยเองก็ก าลังเผชิญกับปัญหา
การก าจัดขยะ ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา และยังไมํสามารถหาทางออกท่ีดีได๎ แม๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องจะ
พยายามหาวิธีการก าจัดขยะ เชํนหาพื้นท่ีวํางเปลําหํางไกลเป็นพื้นท่ีท้ิงขยะ หรือการแสวงหาวิธีการตํางๆ ก็ยังไมํสามารถหา
จุดสมดุลสุดท๎ายได๎ และปัญหาส าคัญอีกอยํางหนึ่งคือ ปัญหาของขยะพิษ ขยะอันตราย ซึ่งได๎แกํ ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมใน
บ๎านเรือน ร๎านค๎า เกษตรกรรม โรงพยาบาล ห๎องปฏิบัติการ ปั้มน้ ามัน เชํน ถํานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์ 
กระป๋องยาฆําแมลง น้ ามันเครื่อง แบตเตอรี่ น้ ามันลํอล่ืนใช๎แล๎ว เป็นต๎น 
                    จากเหตุผลดังกลําว เทศบาลต าบลหาดกรวด โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม จึงได๎ด าเนินการจัดท า
โครงการการจัดการขยะอันตรายเทศบาลต าบลหาดกรวด เพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ไข และก าจัดขยะอันตรายท่ีมีแนวโน๎มท่ี
จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนในเขตต าบลหาดกรวด โดยมุํงเน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน โดยไมํ
ท้ิงรวมกับขยะท่ัวไป เพื่อให๎เทศบาลไปจัดเก็บและได๎รับการก าจัดอยํางถูกวิธีตํอไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. สร๎างจิตส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดแกํประชาชนต าบลหาดกรวด 

๒. สร๎างแนวทางการก าจัดขยะพิษ ขยะอันตราย ให๎มีประสิทธิภาพ   
๓. ลดมลพิษจากขยะท่ีมีตํอประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
  ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 



   
 

๕. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมช้ีแจงโครงการแกํผ๎ูน า แกนน า 
 ๒. รณรงค์ให๎ผ๎ูประกอบการและประชาชนคัดแยกของเสียอันตราย ไมํท้ิงรวมไปกับขยะมูลฝอยท่ัวไป 
 ๓. ก าหนดสถานท่ีต้ัง รูปแบบ และการก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 
 ๔. สํงเสริมให๎ความรู๎ประชาชนคัดแยกขยะต้ังแตํครัวเรือน 
 ๕. ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการของเสียอันตรายอยํางถูกวิธี 
 ๖. จัดกิจกรรม “ขยะอันตรายแลกไขํ” เพื่อน ามาเก็บรวมไว๎ที่โรงเก็บขยะเทศบาล และรวบรวมไปให๎องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดอุตรดิตถ์ก าจัดอยํางถูกวิธีตํอไป 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณ 
            งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท (-ห๎าหมื่นบาทถ๎วน-) 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อมเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๙. การประเมิน 
  ๑. การมีสํวนรํวมของประชาชน 
  ๒. ปริมาณขยะอันตรายท่ีได๎ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ประชาชนไมํท้ิงของเสียอันตรายปนไปกับขยะมูลฝอยท่ัวไป 
  ๒. ประชาชนไมํท้ิงของเสียอันตรายลงพื้น ทํอระบายน้ า หรือแหลํงน้ า  
  ๓. ประชาชนให๎ความส าคัญในการคัดแยกขยะอันตราย 
  ๔. ประชาชนอยูํในส่ิงแวดล๎อมท่ีดี เอื้อตํอการมีสุขภาพดี 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์เก็บขยะรักษาส่ิงแวดล๎อม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันปัญหาขยะนับวําเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม   โดยเฉพาะแหลํงท่ีมีชุมชนอยูํกัน
อยํางหนาแนํน ประชากรเพิ่มมากขึ้นการบริโภค อุปโภคเปล่ียนไปจากเดิม ท าให๎ปริมาณของขยะเพิ่มมากขึ้นอยํางรวดเร็ว 
สํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมท าให๎เกิดสภาวะเป็นพิษ เกิดปัญหาทางด๎านสุขภาพอนามัย ท าให๎ชุมชนเกิดความสกปรก และ
ท าให๎เกิดสภาพแวดล๎อมของชุมชนไมํนํามอง เกิดเป็นแหลํงแพรํเช้ือโรคตํางๆ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
อยํางรวดเร็ว ท าให๎ขยะท่ีมีอยูํในหมูํบ๎านเกิดการสะสมเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก และเป็นปัญหาใหญํของชุมชนเมือง และชุมชน
ท่ีมีประชากรหนาแนํน 

ต าบลหาดกรวด  เป็นต าบลหนึ่งท่ีมีปัญหาในเรื่องขยะ  และต๎องการสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
จัดการขยะอยํางถูกวิธี ยั่งยืน พร๎อมท้ังด าเนินการจัดการขยะตามโครงการหมูํบ๎านจัดการขยะแบบประชาชนมีสํวนรํวม โดย
การเริ่มลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะจากครัวเรือน ขยะท่ียํอยสลายได๎ก็น ามาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช๎ในการรดพืชผักสวน



   
 

ครัว ต๎นไม๎ แทนปุ๋ยเคมี ขยะท่ีใช๎ประโยชน์ได๎น ามารีไซเคิล ขยะท่ีขายได๎น าไปขายในกิจกรรมตลาดนัดขยะ เพื่อสร๎างรายได๎ 
สํวนขยะอันตราย ขยะพิษ และขยะปนเป้ือน เทศบาลก็จะน าไปก าจัดอยํางถูกวิธีตํอไป ซึ่งประชาชนสํวนใหญํสมัครใจเข๎ารํวม
โครงการ และพึงพอใจในกิจกรรมการด าเนินโครงการเพื่อเป็นการสร๎างส่ิงแวดล๎อมท่ีดี และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน 
เทศบาลต าบลหาดกรวด โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม จึงได๎จัดท าโครงการรณรงค์เก็บขยะรักษาส่ิงแวดล๎อม เพื่อ
มุํงเน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ รักษาส่ิงแวดล๎อม ได๎อยูํในส่ิงแวดล๎อมท่ีดี เอื้อตํอการมีสุขภาพดี ลดภาวะโลก
ร๎อน ลดความเส่ียงในการเกิดโรค เหตุร าคาญจากกล่ินขยะ และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคตํางๆ ท าให๎ประชาชนมีสุ ขภาพดี 
และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ตํอไป 
๓.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร๎างส่ิงแวดล๎อมท่ีดีเอื้อตํอการมีสุขภาพดี 
๒. ท าลายแหลํงเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายปูองกันโรคไข๎เลือดออก 
๓. ผ๎ูน า/กรรมการค๎ุม/อาสาสมัครสาธารณสุข/ประชาชน มีสํวนรํวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อม 
๔. เพื่อสร๎างความตระหนักให๎กับประชาชนในการรํวมรณรงค์ลดโลกร๎อน 

หมูํบ๎าน ถนน ตรอก ซอย สะอาด ปลอดขยะ 
 ๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผ๎ูน าหมูํบ๎าน / กรรมการค๎ุม / อาสาสมัครสาธารณสุข / ประชาชนต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง                   
จังหวัดอุตรดิตถ์  
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

หมูํท่ี ๕ บ๎านทํา  ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖.วิธีการด าเนินการ 

๑. ประชุมช้ีแจงโครงการให๎กับผ๎ูน าหมูํบ๎าน/กรรมการคุ๎ม/อาสาสมัครสาธารณสุข 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการให๎ประชาชนทราบและรํวมกิจกรรม 
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ/ตัดหญ๎า/ท าความสะอาด ถนน ตรอก ซอย ทุกซอยในหมูํบ๎าน 
๔. ประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการ 
๕. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐  บาท (-สามหมื่นบาทถ๎วน-) 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อมเทศบาลต าบลหาดกรวด 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ๑. ผ๎ูน า/กรรมการค๎ุม/อาสาสมัครสาธารณสุข/ประชาชน มีกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อมรํวมกัน 
     ๒. หมูํบ๎านมีส่ิงแวดล๎อมดี ท าให๎ประชาชนมีสุขภาพดีตํอไป 
     ๓. หมูํบ๎าน ถนน ตรอก ซอย สะอาด ไมํมีขยะ 
 
 
 
 



   
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร๎างจิตส านึกการปฏิบัติราชการใสสะอาดภายนอกองค์กร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะปลอดการทุจริตได๎  จ าเป็นต๎องประชาชนสัมพันธ์สร๎างจิตส านึกการปฏิบัติราชการ
ใสสะอาดภายนอกองค์กรด๎วย โดยเปิดโอกาสให๎ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบการ
บริหารงาน ของเทศบาลต าบลหาดกรวด ตามหลักการมีสํวนรํวมของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร๎างจิตส านึกการท างานรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ส าหรับ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เกี่ยวกับ
เรื่องการตรวจสอบการท างานให๎โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ภาคธุรกิจ  ภาคประชาชนในพื้นท่ี จ านวน  ๙  หมูํบ๎าน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพรํการปูองกันการทุจริต 
 ๖.๒ จัดอบรมสอดแทรกความรู๎เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมตําง ๆ ให๎ทุกภาคสํวนเกิดความตระหนัก 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใชํงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ เป็นการสํงเสริมคํานิยม จิตส านึกการมีสํวนรํวมตรวจสอบการท างานของภาครัฐ โดย
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๕ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการต าบลพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด เป็นหนํวยงานบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ท่ีอยูํใกล๎ชิดกับประชาชนระดับรากหญ๎ามาก
ท่ีสุด  และท่ีส าคัญคือเทศบาล มีศักยภาพและความคลํองตัวในการบริหารงานแล๎วก็งบประมาณ ถ๎าหากวําประชาชนได๎รับ



   
 

การสนับสนุน สํงเสริมจาก เทศบาล อยํางจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการอยูํแล๎วตาม
วิถีชีวิตปกติของเขา  จะท าให๎ประชาชนได๎รับการพัฒนาในแนวทางท่ีอยูํบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง อยํางท่ีเราทราบกัน
วํา ความพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิค๎ุมกันในตัวเองดีพอสมควร ตํอผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังหลาย ถามวําประชาชนมีความพอเพียงรึเปลํา ต๎องตอบวํามีแตํไมํครบ ความพอประมาณและความมีเหตุผล
ประชาชนมี แตํจะขาดภูมิค๎ุมกัน และในภาพรวมของข๎าราชการ อาชีพข๎าราชการนั้น คนในสังคมมองวําเป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติ  เป็นอาชีพท่ีท างานเพื่อสํวนรวม  ข๎าราชการจึงต๎องมีจิตส านึก มีความตระหนักในหน๎าท่ีการเป็นข๎าราชการท่ีดี 
ข๎าราชการท่ีดีต๎องเป็นข๎าราชการมืออาชีพ   คือเป็นคนเกํงท่ีมีคุณภาพ  เป็นคนดีท่ีมีคุณธรรม เป็นข๎าราชการท่ีมี
ความรู๎ ความสามารถ รู๎ลึก รู๎จริงในงานท่ีตัวเองท า ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน พัฒนาหาความรู๎ให๎ตัวเองตลอดเวลา คนท่ีตัดสินใจ
เข๎ามารับราชการนั้น เช่ือวําเขาเหลํานั้นมีความรักในอาชีพนี้ เพราะงานราชการเป็นงานท่ีต๎องท าเพื่อสํวนรวม แล๎วก็รายได๎ไมํ
มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชน แตํถ๎าหากวําข๎าราชการด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงตามท่ีเฝูาบอกกับประชาชน  ข๎าราชการก็
จะอยูํได๎อยํางมีศักดิ์ศรี การสร๎างความพอเพียงต๎องเริ่มท่ีตัวเองกํอน ต๎องรู๎จักตัวเอง รู๎จักลดความต๎องการของตัวเองลง อัน
ไหนท่ีเราท าเองได๎ท า พยายามพึ่งตัวเองให๎ได๎มากท่ีสุด ท าให๎มันกลายเป็นกิจประจ าวันทุกๆ วัน และจะกลายเป็นตัวอยําง ท่ี
ดีให๎กับประชาชนได๎ สามารถไปแนะน าให๎ประชาชนหันเข๎าหาความพอเพียงได๎อยํางไมํกระดาก  อยําคิดวําเราท าไมํได๎แตํให๎
เริ่มลงมือท าเลย 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด เห็นความส าคัญดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการต าบลพอเพียง ขึ้น เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภาฯ ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง และประชาชนในพื้นท่ีต าบลวังแดงได๎ตระหนักด าเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง   
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาฯ ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด ด าเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาฯ ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมช้ีแจงความเป็นมาของโครงการ และรับสมัครผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 
 ๖.๒ จัดอบรมให๎ความรู๎ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ า 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสํงเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาฯ ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  



   
 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า”  ค ากลําวนี้มีมายาวนาน  หากฐานรากมั่นคงและแข็งแรง 
เด็กและเยาวชน จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎า ท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ชาติในอนาคต เยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาท่ีดีแล๎ว ยังต๎องมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด๎วย จึงจะเป็นบุคคลท่ีเรียกวําเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีภูมิค๎ุมกัน ยืน
หยัดอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

    พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหลํงรวมหลักธรรมค าสอน ต๎นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ
เยาวชนควรได๎รับการศึกษา เรียนรู๎ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให๎พร๎อมส าหรับ
การด าเนินชีวิตและบทบาทหน๎าท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคม ได๎อยํางกลมกลืน ภายใต๎สถานการณ์ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไมํดีเกิดขึ้น 
โดยสามารถแยกแยะช่ัวดี และเลือกปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแกํเด็กและเยาวชน 
เป็นหน๎าท่ีของทุกองค์กร ท่ีจะต๎องให๎ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให๎การสนับสนุนในการเสริมสร๎างเด็กและเยาวชน
ให๎เป็นคนดี เป็นท่ีต๎องการของสังคม และประชาชนท่ัวไปให๎สามารถด ารงตนในสังคมได๎อยํางมีความสุขได๎ เด็กและเยาวชนท่ี
ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต๎นไม๎ท่ีขาดรากแก๎ว ไมํสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล๎อมท่ีขาดความสมดุลเชํนปัจจุบันได๎ บ๎าน 
วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องจะต๎องให๎ความรํวมมือในการจัดการอบรม ให๎ความรู๎ท่ีถูกต๎อง สร๎างความเช่ือ
และความเห็นให๎ตรง ตลอดจนติดตาม เฝูาระวังภัยสังคมตําง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยูํทุกขณะด๎วย ท่ีส าคัญ
คือ สถาบันครอบครัว พํอแมํ ต๎องเอาใจใสํให๎การสนใจตํอลูกให๎มากเป็นพิเศษ สอนลูกให๎มีความพัฒนาการไปตามวัย สร๎าง
คํานิยมการบริโภคท่ีถูกต๎อง และเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับลูก  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุดหน๎า เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  วัฒนธรรมตํางชาติท่ีรุกคืบเข๎ามากลืนกิน
วัฒนธรรมไทยอยํางคํอยเป็นคํอยไป สังคมโลกาภิวัตน์  โลกแหํงโซเซียล เจริญเติบโตในประเทศไทยแตํปัญหาทางสังคมก็มาก
ขึ้นตามเป็นล าดับ เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ต๎องคลุกคลีอยูํกับปัญหารอบด๎าน ดังนั้น แนวโน๎มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนา
จิตใจและพัฒนาคนให๎มากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุของค์การบริหารสํวนต าบลคอนกาม  ได๎ให๎
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นอยํางมาก และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได๎จัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนขึ้น  เพื่อเสริมสร๎างรากแก๎วเป็นต๎นกล๎าท่ีมีฐานมั่นคงและมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี
ตํอไปในสังคม  
๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎น๎อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปล่ียนใช๎ในการด าเนินชีวิตให๎
เป็นไปอยํางถูกต๎อง 

๓.๒ เพื่อให๎ความรู๎แกํเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สร๎างความตระหนักในการสร๎างสุขภาวะทางจิต สุข
ภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช๎หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.๓ ปลูกจิตส านึก เด็กและเยาวชน ให๎ท าความดี ไมํเกี่ยวข๎องกับอบายมุข และส่ิงเสพติด สร๎างพลังในการลด ละ 
เลิก อบายมุขท้ังหลาย  



   
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็กและเยาวชนในเขตต าบลหาดกรวด  จ านวน  ๑๐๐  คน  

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลหาดกรวด 

๖.วิธีการด าเนินการ 
จัดให๎มีการด าเนินกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบํงเป็น ๒ แนวทางคือ 
๖.๑  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและผ๎ูมีจิตสาธารณะเป็นอยํางไร   

โดยปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวดและคณะครูโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลหาดกรวด  ท่ีได๎รับมอบหมาย  
 ๖.๒  การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะนอกสถานท่ี เชํน วัด สวนสาธารณะ คูคลอง หนองบึง ถนนสาธารณะ  
เพื่อสํงเสริมให๎รู๎รัก สามัคคี  เสียสละ ชํวยเหลือสังคม แบํงปันและเห็นคุณคําการเสริมสร๎างสังคมแหํงความดีมีคุณธรรม   

๖.๓  การเข๎ารับการฟังการบรรยายโดยพระอาจารย์วัดปุาขนุน  การบ าเพ็ญจิตปลูกจิตส านึกเสริมสร๎างหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

  ๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  ๘.งบประมาณด าเนินการ 
    ๔๐,๐๐๐ บาท (- ส่ีหมื่นบาทถ๎วน -) 

  ๙.ผู้รับผิดชอบ 
   ๑.ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
   ๒.กองการศึกษา  

   ๑๐.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
๑. เด็กและเยาวชนได๎น๎อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปล่ียนใช๎ในการด าเนิน

ชีวิตให๎เป็นไปอยํางถูกต๎อง 
๒. เด็กและเยาวชน มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สร๎างความตระหนักในการสร๎างสุข

ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช๎หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๓. เด็กและเยาวชน มีจิตส านึกในการท าความดี ไมํเกีย่วข๎องกับอบายมุข และส่ิงเสพติด สร๎างพลังใน
การลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่  ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันส าคัญตําง ๆ 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข๎อเสนอของส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน ก าหนดเป็น
นโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข๎าราชการท่ีดีและพลังของแผํนดิน  ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ 



   
 

กษัตริย์ เป็นประจ าทุกปี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ๎าอยูํหัว นั้น เทศบาลต าบลหาดกรวด จึงได๎
จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข๎าราชการท่ีดีและพลังของแผํนดินขึ้น เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา ข๎าราชการ 
พนักงานและประชาชนท่ัวไปของเทศบาลต าบลหาดกรวด ได๎รํวมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดี แดํ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปีนั้น 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด ในฐานะเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีอยูํใกล๎ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได๎ตระหนักถึง
หน๎าท่ีและความรับผิดชอบตํอสังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงได๎จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข๎าราชการท่ีดีและพลังของแผํนดิน ตํอไป 
๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
๓.๒.เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความเสียสละ มุํงมั่น และซื่อสัตย์สุจริตตํอหน๎าท่ีและตํอสังคม  
๓.๓ เพื่อให๎เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพื่อสํวนรวม การท างานด๎วยจิต

สาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดกรวดท่ีได๎
ประกาศใช๎ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผ๎ูบริหาร  สมาชิกสภา   
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลหาดกรวด 
๖.วิธีการด าเนินการ 

เข๎ารํวมกิจกรรมในงานส าคัญตําง ๆ   
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมํใช๎งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ได๎แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
       ๑๐.๒ ผ๎ูบริหารได๎ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความเสียสละ มุํงมั่น และซื่อสัตย์สุจริตตํอหน๎าท่ี
และตํอสังคม 

๑๐.๓ เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพื่อสํวนรวม  
การท างานด๎วยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหาดกรวดท่ีได๎ประกาศใช๎ 
 
 
 
 



   
 

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ ๒  

 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมประกาศเจตจ านงตํอต๎านการทุจริตของผ๎ูบริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบหนํวยงานภาครัฐทุกหนํวยงานเข๎ารํวมการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงาน เมื่อวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ให๎หนํวยงานภาครัฐทุกหนํวยงานเข๎ารํวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งในแบบ
ประเมินก าหนดให๎ผ๎ูบริหารของหนํวยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนํวยงาน
ให๎มีคุณธรรมและความโปรํงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ๖ 
ด๎าน ได๎แกํ ๑. ด๎านความโปรํงใส ๒. ด๎านความรับผิด ๓. ด๎านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.  ด๎านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ๕. ด๎านคุณธรรมการท างานในหนํวยงานและ ๖. ด๎านการส่ือสารภายในหนํวยงาน 

ฉะนั้น เพื่อให๎การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดกรวด เป็นไปด๎วยความมีคุณธรรม โปรํงใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด จึงประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เพื่อเป็นนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติงาน  แนวทางการพัฒนาหนวํยงาน 
ท้ัง ๖ ด๎าน  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อพัฒนาหนํวยงานให๎มีคุณธรรมและความโปรํงใส  
๓.๒ เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม 
๓.๓ เพื่อเป็นนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติงาน  แนวทางการพัฒนาหนํวยงาน 

๔. เป้าหมาย/ ผลผลิต 
ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง และลูกจ๎าง ทุกคน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นประกาศเจตจ านงการบริหารงานด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเป็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน  
แนวทางการพัฒนาหนวํยงาน ท้ัง ๖ ด๎าน 

๑. ด๎านความโปรํงใส  ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน  
๒. ด๎านความพร๎อมรับผิด  ก าหนดความรับผิดชอบของเจ๎าหน๎าท่ีและผ๎ูบริหาร   
๓. ด๎านความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน  เพื่อให๎การปฏิบัติงานปลอดทุจริต จึงวางแนวทางไว๎  
๔. ด๎านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร    ก าหนดแนวทางการสร๎างเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร  
๕. ด๎านคุณธรรมการท างานในหนํวยงาน  ก าหนดให๎การท างานในองค์กรท างานด๎วยระบบคุณธรรม (Merit 

System)  
๖. ด๎านการส่ือสารภายในหนํวยงาน เพื่อให๎การบริหารงาน การปฏิบัติงานเกิดความเป็นธรรม และโปรํงใส ให๎มีการ

ส่ือสารในหนํวยงาน  



   
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
ไมํใช๎งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีคุณธรรมและความโปรํงใสในการปฏิบัติงาน  
๑๐.๒ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม 

           ๑๐.๓ มีนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติงาน  แนวทางการพัฒนาหนํวยงานอยํางสม่ าเสมอ 
 
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ ๑ 

๑.ชื่อโครงการ กิจกรรมการสร๎างความโปรํงใสในการบริหารงานบุคคลให๎เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

บุคคล หรือ ทรัพยากร บุคคล เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ นอกเหนือจาก เรื่อง
ของงบประมาณ  อุปกรณ์เครื่องมือท่ีอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการ ดังนั้น การวางระบบ
บริหารงานบุคคลให๎โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ยํอมท าให๎การท างานในองค์กร บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติราชการ 
และต้ังใจปฏิบัติราชการได๎เกิดผลดี  ถ๎าหนํวยงานใด บริหารงานบุคคลโดยขาดความยุติธรรม ในระยะยาว ก็จะท าให๎การ
บังคับบัญชา ตลอดจนขวัญและก าลังใจของบุคลากรในหนํวยงานเสียไป และกํอให๎เกิดการทุจริต  ไมํสามารถปกครองบังคับ
บัญชาคนได๎ เนื่องจากมีแตํระบบอุปถัมภ์  มีการใช๎ต าแหนํงหน๎าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ และสํงผลให๎การบริหารงานอื่นๆ เสีย
ตามไปด๎วย เนื่องจากงานตํางๆ เกิดข้ึนได๎จากบุคคล หรือคนในองค์กร 
๓.วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร๎างความโปรํงในในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตํงต้ัง โยกย๎าย โอน เล่ือน
ต าแหนํง เงินเดือน และการมอบหมายงาน  
๔. เป้าหมาย/ ผลผลิต 

ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง และลูกจ๎าง ทุกคน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลหาดกรวด 
๖. วิธีการด าเนินการ 

การสร๎างความโปรํงใสในการบริหารงานบุคคลให๎เป็นไปตามหลักคุณธรรม ดังนี้ 
มาตรการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
          ๑. มีการพิจารณาความดีความชอบ ด๎วยด๎วยความโปรํงใส สุจริต  ตรวจสอบได๎มีการแตํงต้ังคณะกรรมการ

ประเมิน และกล่ันกรองในทุกกระบวนการ ขั้นตอน มีการน าระบบเปิดมาใช๎ในการพิจารณาความดีความชอบ  



   
 

          ๒. การพิจารณาความดีความความชอบโดยเน๎นหลักสมรรถนะ ทักษะ และความรู๎ เป็น 3 องค์ประกอบหลัก
ในการพิจารณาความดีความชอบ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีชัดเจน โปรํงใส ตรวจสอบได๎ เชํน การระบุความดี
ความชอบในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการอยํางชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบให๎เกิดความชัดเจน 
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และเป็นธรรมการให๎จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผ๎ูบังคับบัญชา 
มีการจัดท าตัวชี้วัด และคําเปูาหมายท่ีเช่ือมโยงระดับบุคคลและระดับองค์กร 

          ๓.  พิจารณาจากผลงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยให๎คําน้ าหนักของผลงานมีคําน้ าหนักมากกวํา
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 ๔. การก าหนดตัวชี้วัด เปูาหมาย และประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและคําเปูาหมายท่ีก าหนดขึ้นมาตรการ
เกี่ยวกับการโอน – ย๎ายเมื่อจะมีการโอน หรือย๎ายเปล่ียนสายงาน จะมีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ต าแหนํง วํางให๎บุคลากร
ในหนํวยงานทราบ  เพื่อให๎ทุกคนมีโอกาสได๎โอน หรือย๎ายเทําเทียมกัน เป็นไปตามหลักคุณธรรม 

มาตรการเกี่ยวกับการปูองกันการการบรรจุแตํงต้ัง การเล่ือนต าแหนํง 
                 ๑.  กรณีการบรรจุและแตํงต้ัง ข๎าราชการ เมื่อจะบรรจุ และแตํงต้ังพนักงานสํวนต าบล จะบรรจุและแตํงต้ัง
ผ๎ูสอบแขํงขันได๎ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกให๎ย๎ายเปล่ียนสายงาน เป็นไปตามล าดับท่ีในบัญชีผ๎ูสอบแขํงขัน หรือผ๎ูสอบคัดเลือกได๎ 
  ๒. การเล่ือนต าแหนํงประเมินตามผลงานท่ีก าหนดไว๎ในตัวชี้วัดและเปูาหมายท่ีก าหนดขึ้น โดยโปรํงใส เป็น
ธรรม  ตรวจสอบได๎ ยึดประโยชน์ของทางราชการตามคํางานของบุคคลมากกวํายึดตัวบุคคลเป็นที่ต้ัง พิจารณาจากผลงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยให๎คําน้ าหนักของผลงานมีคําน้ าหนักมากกวําพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

๓. กรณีการบรรจุและแตํงต้ังพนักงานจ๎าง จะขึ้นบัญชีผ๎ูผํานการเลือกสรรโดยประกาศผลคะแนนให๎ทราบ 
และบรรจุเรียงตามล าดับท่ี 

๔.  กรณีท่ีถูกแทรกแซง รายงานผ๎ูก ากับดูแลด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ีตํอไป 
มาตรการเกี่ยวกับ การสร๎างความโปรํงใสการบริหารด๎านการเงิน ทรัพย์สิน และบริการสาธารณะ 

  ก าหนดให๎มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปี เพื่อเผยแพรํข๎อมูลตํางๆ  เหลํานี้ให๎ประชาชนใน
ต าบลทราบ ดังนี้  
  - รายงานด๎านการเงิน เชํน รายรับ – รายจําย ,งบประมาณด าเนินโครงการตําง ๆ , เงินอุดหนุน เป็นต๎น 
  - รายงานเกี่ยวกับทรัพย์สิน เชํน การบริหารทรัพย์สิน หนี้สินของเทศบาลต าบลหาดกรวด เป็นต๎น 
  - งานงานเกี่ยวกับบริการสาธารณะ เชํน ผลการด าเนินการให๎บริการสาธารณะในปีงบประมาณท่ีผํานมา 
เป็นต๎น 
  -มอบหมายหนํวยตรวจสอบภายใน ไปวางระบบตรวจสอบการเงิน ทรัพย์สิน และบริการสาธารณะ ให๎การ
ด าเนินการเป็นไปด๎วยความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
  มาตรการอื่นๆ  ท าคํูมือปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน  เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 



   
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
๙.๑  นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด ผ๎ูมีอ านาจออกค าส่ังและพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลตํางๆ  เมื่อได๎พิจารณาในเรื่องตํางๆ ได๎ใช๎ระบบเปิดให๎ผ๎ูรับการพิจารณาในเรื่องตํางๆ ได๎อธิบายข๎อเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็น 

๙.๒  ปลัดเทศบาล ผ๎ูเสนอขออนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เมือ่ได๎พิจารณาในเรื่อง
ตํางๆ ได๎ใช๎ระบบเปิดให๎ผ๎ูรับการพิจารณาในเรื่องตํางๆ ได๎อธิบายข๎อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 

          ๙.๓  คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นผ๎ูกล่ันกรองพิจารณาตามกระบวนการทางการปกครอง เมื่อได๎
พิจารณาในเรื่องตํางๆ ได๎ใช๎ระบบเปิดให๎ผ๎ูรับการพิจารณาในเรื่องตํางๆ ได๎อธิบายข๎อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 

 ๙.๔  ผ๎ูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน เมื่อได๎พิจารณาในเรื่องตํางๆ ได๎ใช๎ระบบเปิดให๎ผ๎ูรับการพิจารณาในเรื่อง
ตํางๆ ได๎อธิบายข๎อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ การบริหารงานบุคคลท่ีโปรํงใสสุจริต และตรวจสอบได๎ ท าให๎เกิดขวัญ ก าลังใจแกํบุคลากรในหนํวยงาน 
ท าให๎ต้ังใจปฏิบัติราชการอยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๑๐.๒ การพิจารณาในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมเป็นหลักประกันวําองค์กรมีระบบบริหารงาน
แบบมุํงเน๎นผลงานของตัวบุคคล ท าให๎เกิดความเป็นธรรม และสร๎างขวัญก าลังใจให๎แกํเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูปฏิบัติงานในระยะยาว 
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน และการประพฤติมิชอบ 

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ ๒ 

๑.ชื่อโครงการ กิจกรรมการสร๎างความโปรํงใสในการบริการสาธารณะและการบริหารประชาชนเพื่อให๎เกิดความพึงพอใจแกํ
ประชาชนทัดเทียมโดยไมํเลือกปฏิบัติ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานภาครัฐ การใช๎ดุลยพินิจ ในการด าเนินกิจการสาธารณะ หรือการบริหารงานในองค์การบริหารสํวน
ต าบล  ดุลยพินิจบางอยํางอาจกระทบกับสิทธิ ของบุคคลอื่น หรือ กํอให๎เกิดการใช๎ดุลยพินิจท่ีราชกา รเสียประโยชน์ ได๎ 
ดังนั้น การวางแนวทางการใช๎ดุลยพินิจ เชํน การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจสอบการท างานของเจ๎าหน๎าท่ี  การ
จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  หรือมอบอ านาจให๎ผ๎ูบริหาร และเจ๎าหน๎าท่ีอยํางชัดเจนวํารับผิดชอบงานเรื่องอะไรบ๎าง เพื่อ
ควบคุมการใช๎อ านาจหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐให๎เป็นไปตามท่ีกฎหมายให๎อ านาจไว๎ การจัดท าแผนผังกระบวนการท างาน เพื่อ
การลดขั้นตอนการท างาน  เป็นเครื่องมือให๎ผ๎ูบริหารตรวจสอบการท างานของเจ๎าหน๎าท่ี จึงเป็นการควบคุมการใช๎ดุลพินิจท่ี
อาจท าให๎กระทบสิทธิบุคคลอื่น หรือ ท าให๎ราชการเสียประโยชน์ 
๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสร๎างความโปรํงใสในการให๎บริการสาธารณะหรือบริการประชาชน  
๓.๒ สํงเสริมการปฏิบัติราชการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ๓.๓ เพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับประชาชนท่ีมาขอรับบริการสาธารณะ 
๔. เป้าหมาย/ ผลผลิต 

๔.๑ มีคํูมือส าหรับประชาชนท่ีสร๎างมาตรฐานในการปฏิบัติราชการให๎เกิดความพึงพอใจแกํประชาชน 
๔.๒ ประชาชนในต าบลหาดกรวด ได๎รับบริการที่เทําเทียมกันตามท่ีก าหนดไว๎ในคํูมือส าหรับประชาชน 
 



   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลหาดกรวด 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจสอบการท างานของเจ๎าหน๎าท่ี 
๖.๒ จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  หรือมอบอ านาจให๎ผ๎ูบริหาร และเจ๎าหน๎าท่ีอยํางชัดเจนวํารับผิดชอบงานเรื่อง

อะไรบ๎าง เพื่อควบคุมการใช๎อ านาจหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐให๎เป็นไปตามท่ีกฎหมายให๎อ านาจไว๎  
๖.๓ จัดท าคํูมือส าหรับประชาชน ท่ีแสดงขั้นตอน ระยะเวลา คําบริการ ล าดับการให๎บริการ ระยะเวลาแล๎วเสร็จของ

งาน 
๖.๔ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอบริการท่ีได๎รับจากบริการสาธารณะอยํางน๎อย ๔ ด๎านโดย

สถาบันการศึกษา 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 

ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสํวนราชการทุกกองด าเนินการรํวมกัน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ค าส่ังมอบหมายงาน หรือมอบอ านาจ เป็นการวางกรอบระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการให๎การใช๎อ านาจเป็นไป
ด๎วยความถูกต๎องตามกฎหมาย ลดชํองทางการทุจริต จากการใช๎อ านาจหน๎าท่ีโดยมิชอบหรือใช๎อ านาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว๎ 

๑๐.๒ การท าโครงการพัฒนาระบบงานบรกิารตําง ๆ สํงเสริมให๎ระบบการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี เป็นไปด๎วย
ความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ และประชาชนพึงพอใจบริการของเทศบาลต าบลหาดกรวด 

๑๐.๓ คํูมือส าหรับประชาชนจะท าให๎การให๎บริการสาธารณะมีความเทําเทียมกัน ประชาชนพึงพอใจจากการ
ให๎บริการสาธารณะ 

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานของสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟาู  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา เป็นการด าเนินงานรํวมกนัระดับสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูากับเทศบาลต าบล
หาดกรวดเพื่อให๎เกิดความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ เกิดความโปรํงใสในการบริหาร 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ สํงเสริมการปฏิบัติราชการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓.๒ สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการตรวจสอบและเกิดความโปรํงใส 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          กลํุมสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา ๒ สถานี  
 



   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบการด าเนินงาน ด๎านการบริหารงบประมาณให๎เกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสํงเสริมการเกษตร  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารงานเกิดความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมสร๎างความโปรํงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช๎ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข๎องอยํางเครํงครัด 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 จากการที่ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ท่ีจัดท าโดยองค์กรเพื่อความโปรํงใสนานาชาติ (Transparency International – 
TI) ระหวํางป ีพ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๖ อยูํท่ี ๓.๒ – ๓.๘  คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ แผนยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) จึงได๎ก าหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต และ
ความตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และความโปรํงใสในทุกภาคสํวนของสังคมไว๎ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูก
และปลุกจิตส านึกการตํอต๎านการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีสํงผลโดยตรงตํอดัชนีดังกลําว โดยมีเปูาประสงค์ท่ีต๎องการ
เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันของไทยให๎ถึง ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด พิจารณาแล๎วเพื่อให๎เกิดความโปรํงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช๎ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข๎อง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ลดข๎อผิดพลาด บกพรํองในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ สํงเสริมการปฏิบัติราชการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการตรวจสอบและเกิดความโปรํงใส 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการ และพนักงาน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
 



   
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ การเปิดเผยข๎อมูลการจัดซื้อ-จัดจ๎างรายโครงการให๎สาธารณะชนทราบผํานเว็บไซต์หรือส่ือชํองทางอื่นๆ 
 ๖.๒ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ๎าง  
 ๖.๓ การบริหารงบประมาณให๎เกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมํใช๎งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดและทุกกองในเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารงานเกิดความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  มาตรการสร๎างความโปรํงใสในการปฏิบัติราชการและปูองกันแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได๎ออกระเบียบวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลํม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และให๎มีผลบังคับใช๎ต้ังแตํหกสิบวันแตํวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป ดังนั้น ระเบียบฉบับนี้จึงมีผลบังคับใช๎ต้ังแตํวันท่ี  ๓ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นต๎นมา  
รวมท้ังได๎แจ๎งแนวทางการปฏิบัติและก าหนดแนวทางในการเรียกเก็บเงินคําบ ารุงการศึกษาและคําใช๎จํายของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น   
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีบุคลากรผ๎ูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลหาดกรวด ยังขาดความรู๎ ความเข๎าในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให๎เกิดข๎อบกพรํองใน
การปฏิบัติงาน อันอาจถูกทักท๎วงจากส านักงานตรวจเงินแผํนดิน (สตง.) และสํงผลให๎มีความผิดวินัย และหรือมีความผิดทาง
ละเมิดต๎องชดใช๎เงินคืนแกํทางราชการ  
  ดังนั้น เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาดังกลําว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได๎จัดท ามาตรการสร๎าง
ความโปรํงใสในการปฏิบัติราชการและปูองกันแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดบุคลากรผ๎ูรับผิดชอบงานด๎านการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข๎ารับการฝึกอบรม 



   
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อสร๎างความโปรํงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุโดยยึดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ อยํางเครํงครัด 
  ๓.๒ เพื่อให๎บุคลากร มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๓.๓ เพื่อให๎บุคลากรกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาได๎
ถูกต๎องตามกฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  ๔.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นก าหนด 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าบันทึกขอเดินทางไปราชการเพื่อเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนาการบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นจัดฝึกอบรม 
  ๖.๒ เสนอผ๎ูบริหารเพื่อขออนุมัติเข๎ารํวมอบรม 
  ๖.๓ บุคลากรเข๎ารํวมอบรม 
  ๖.๔ สรุปผลโครงการให๎ผ๎ูบริหารทราบ และน ามาปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามตามกฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือ
ส่ังการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวนเงิน      -      บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  บุคลากรกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ได๎ถูกต๎องตามกฎหมาย  และหนังสือส่ังการท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด   
 
 
 
 



   
 

๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๑ 
๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักการบริหารบ๎านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี  โดยอยํางน๎อยต๎องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ตลอดจนจัดให๎มีการรับฟังและส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผ๎ูรับบริการ  เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน  เกิดความพึง
พอใจอยํางสูงสุดแกํผ๎ูมารับบริการ  สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสมและ
รวดเร็ว 
 เพื่อให๎การประเมินการบริหารจัดการบ๎านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยเกิดประโยชน์สุขตํอ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความค๎ุมคําสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง องค์การบริหารสํวนต าบลคอนกาม  จึงได๎จัดท าโครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนโดยเสมอภาคและ
เทําเทียม  ไมํเลือกปฏิบัติ เป็นระเบียบและขั้นตอนอยํางชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให๎แล๎วเสร็จ  มีแผนภูมิและรายละเอียดผ๎ูให๎บริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและอยูํในอ านาจหน๎าท่ีขององค์การบริหารสํวนต าบลตามกฎหมาย ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชนมากขึ้น 
๓.๓ เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนํวยงาน 
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน 
๓.๕ เพื่อให๎การให๎บริการด๎านสาธารณะ  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  โปรํงใส ถูกต๎อง เท่ียงธรรมโดยทัดเทียมเสมอ

ภาค  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดีของอปท. 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผ๎ูบริหาร  เจ๎าหน๎าท่ี/พนักงานจ๎างของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลหาดกรวด 
๖.  วิธีการด าเนินการ 

๑.แตํงต้ังคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
๒.ประชุมคณะท างานเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องปฏิบัติ  ปรับปรุงขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการให๎บริการที่สามารถปฏิบัติได๎จริงและพิจารณางานในภารกิจวําเรื่องใดท่ีผ๎ูบังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให๎แกํผ๎ูใต๎บังคับบัญชา  



   
 

๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให๎รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลให๎ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  พร๎อมท้ังจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให๎ประชาชนทราบ   

๔. มีระบบการรับฟังข๎อคิดเห็น ข๎อร๎องเรียนหรือมกีารสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกลําวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

๕.ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นข๎อร๎องเรียน ปัญหาและอุปสรรคตําง 
ๆ ให๎ผ๎ูบริหารทราบ 

๖. ประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพื่อประสิทธิผลในการบริการ  
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
   ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสํวนราชการ ทุกกองในเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนได๎รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตํอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 
การให๎บริการของเจ๎าหน๎าท่ี 
  ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลํองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล๎องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

๑๐.๔ ท าให๎ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหาดกรวดเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให๎ประชาชนมีความศรัทธา
ตํอการท างานของเทศบาลต าบลหาดกรวดมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด๎วยปัจจุบันในกิจกรรมการจัดเก็บภาษีมีความจ าเป็นที่จะต๎องด าเนินการ เพราะในการตรวจรับการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานราชการ (lPA) ได๎มีการให๎คะแนน และคะแนนในการรับตรวจประเมนิท่ีผํานมานั้น สํวนกองคลังได๎
คะแนนดังกลําวน๎อย เหตุเพราะต๎องใช๎งบประมาณและบุคลากรด๎านการเขียนแบบของกองชําง ซึง่กองชํางก็มีหน๎าท่ีท่ีได๎รับ
มอบหมายจนไมํสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในด๎านการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลหาดกรวดได๎
อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น กองคลังเทศบาลต าบลหาดกรวด จึงได๎เล็งเห็นถึงปัญหาดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขึ้น โดยให๎กองคลังและกองชํางรํวมมือกันบูรณาการบริหารจัดการให๎การด าเนินงาน การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให๎มีความคืบหน๎า และประสบความส าเร็จตํอไป 
 
 



   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให๎งานด๎านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง ซึ่งต๎องประสานงานกับกองชํางในการปฏิบัติงาน
ด๎านดังกลําวให๎มีความคืบหน๎า 
 ๓.๒ เพื่อให๎นักศึกษาฝึกงานปฎิบัติงานแทนเจ๎าหน๎าท่ีซึ่งมีภารกิจและหน๎าท่ีดังกลําวสามารถไปด าเนินงานด๎านอื่นๆ 
ได๎โดยการบูรณาการให๎นักศึกษามีสํวนรํวมปฏิบัติงานดังกลําวข๎างต๎น  

๓.๓ เพื่อสํงเสริมภาควิชาความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให๎กับ 
 เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎องของกองชําง ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให๎มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ พร๎อมท้ังปฏิบัติงานจริง  
      ๓.๓ การสร๎างช้ันข๎อมูลแนวเขตการปกครอง 
       ๓.๔ การแบํงเขตโซน (Zone) 
       ๓.๕ การแบํงเขตยํอย (Block) 
       ๓.๖ การสร๎างช้ันข๎อมูลท่ีดิน (Parcel) 
       ๓.๗ การเพิ่มเติมข๎อมูลและการก าหนดเลขประจ าแปลงท่ีดิน (Lot) 
       ๓.๘ การส ารวจข๎อมูลโรงเรือนและส่ิงปลูกสร๎าง 

๔. เป้าหมาย / ผลผลิต 
          การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของต าบลหาดกรวดมีความคืบหน๎าในการด าเนินการอยํางน๎อย ๕๐ % 
ของพื้นท่ีท้ังต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ี  ๙  หมูํบ๎านในต าบลหาดกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เขียนโครงการเสนอผ๎ูบริหารเป็นผ๎ูอนุมัติ 
๖.๒ จ๎างลูกจ๎างเพื่อมาปฏิบัติงาน ตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๖.๕ ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๖ ติดตามและประเมินผล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
 
ล า
ดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

๑ จัดต้ังคณะท างาน             
๒ จัดการอบรมด๎าน

วิชาการ 
            

๓ การสร๎างช้ันข๎อมูลแนว
ทางการปกครอง 

            

๔ การแบํงโซน             
๕ การแบํงเขตยํอย             



   
 

๖ การสร๎างช้ันข๎อมูลท่ีดิน             
๗ การเพิ่มเติมข๎อมูล และ

การก าหนดเลขประจ า
แปลงท่ีดิน 

            

๘ การส ารวจข๎อมูล
โรงเรือนและส่ิงปลูก
สร๎าง 

            

๙ ติดตามและประเมินผล             
 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

๔๐๐,๐๐๐ บาท  (-ส่ีแสนบาทถ๎วน-) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙. ผูรั้บผิดชอบ 
 กองคลังและกองชําง เทศบาลต าบลหาดกรวด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ งานด๎านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความคืบหน๎าสามารถน ามาตํอยอดได๎ 
 ๑๐.๒ นักศึกษาฝึกงานมีรายได๎และประสบการณ์เพิ่มเติม 

๑๐.๓ มีรายได๎จากการจัดเก็บเพิ่มข้ึนจากการท าแผนท่ีภาษี 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการวางระบบงานและพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกตรวจสอบการท างานของฝุายบริหาร/
เจ๎าหน๎าท่ีตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การบริหารงานภาครัฐ การใช๎ดุลยพินิจ ในการด าเนินกิจการสาธารณะ หรือการบริหารงานในองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ดุลยพินิจบางอยํางอาจกระทบกับสิทธิของบุคคลอื่น หรือ กํอให๎เกิดการใช๎ดุลยพินิจท่ีราชการเสียประโยชน์ได๎ ดังนั้น 
การวางแนวทางการใช๎ดุลยพินิจ เชํน การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจสอบการท างานของเจ๎าหน๎าท่ี  การจัดท า
ค าส่ังมอบหมายงาน  หรือมอบอ านาจให๎ผ๎ูบริหาร และเจ๎าหน๎าท่ีอยํางชัดเจนวํารับผิดชอบงานเรื่องอะไรบ๎าง เพื่อควบคุมการ
ใช๎อ านาจหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐให๎เป็นไปตามท่ีกฎหมายให๎อ านาจไว๎ การจัดท าแผนผังกระบวนการท างาน เพื่อการลด
ขั้นตอนการท างาน  เป็นเครื่องมือให๎ผ๎ูบริหารตรวจสอบการท างานของเจ๎าหน๎าท่ี จึงเป็นการควบคุมการใช๎ดุลพินิจท่ีอาจท า
ให๎กระทบสิทธิบุคคลอื่น หรือท าให๎ราชการเสียประโยชน์ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ลดข๎อผิดพลาด บกพรํองในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ สํงเสริมการปฏิบัติราชการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ วางระบบกลไกการตรวจสอบการใช๎ดุลยพินิจของฝุายบริหาร/เจ๎าหน๎าท่ีให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           ๔.๑ มีผ๎ูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามมิติท่ี ๑ – ๔ อยํางชัดเจน  



   
 

           ๔.๒ โครงการพัฒนางาน เพื่อลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนปีละ ๑ โครงการ 
 ๔.๓ จัดท าแผนผังกระบวนการท างาน เพื่อ การลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน
ให๎ครอบคลุมงานบริการประชาชน ครบ ๗ สํวนราชการ ๑ หนํวยตรวจสอบ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจสอบการท างานของเจ๎าหน๎าท่ี 
 ๖.๒ จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  หรือมอบอ านาจให๎ผ๎ูบริหาร และเจ๎าหน๎าท่ีอยํางชัดเจนวํารับผิดชอบงานเรื่อง
อะไรบ๎าง เพื่อควบคุมการใช๎อ านาจหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐให๎เป็นไปตามท่ีกฎหมายให๎อ านาจไว๎  
 ๖.๓ จัดท าแผนผังกระบวนการท างาน เพื่อ การลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการ ประชาชน
ให๎ประชาชนรับทราบวําเมื่อมีการติดตํอราชการ กระบวนงานและละขั้นตอนใช๎เวลาเทําใด  ต๎องใช๎เอกสารอะไรบ๎าง เผยแพรํ
ให๎เจ๎าหน๎าท่ี เป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นแผนผังกระบวนการท างานให๎ฝุายบริหารตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าท่ี ตลอดจนประชาชนให๎ประชาชนรับทราบแนวทางการติดตํอราชการ 
 ๖.๔ จัดท าโครงการพัฒนางาน เพื่อลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน จ านวน ๑ 
โครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมํใช๎งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๙. ผ๎ูรับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ค าส่ังมอบหมายงาน หรือมอบอ านาจ เป็นการวางกรอบระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการให๎การใช๎อ านาจเป็นไป
ด๎วยความถูกต๎องตามกฎหมาย ลดชํองทางการทุจริต จากการใช๎อ านาจหน๎าท่ีโดยมิชอบหรือใช๎อ านาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว๎ 
 ๑๐.๒ การท าโครงการพัฒนาระบบงานบรกิารตําง ๆ สํงเสริมให๎ระบบการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี เป็นไปด๎วย
ความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ และประชาชนพึงพอใจบริการของ เทศบาลต าบลหาดกรวด 
 
๒.๔ การเชิดชูเกรียติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติให้เป็นประจักษ์ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแกํบุคคล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

บุคคล หรือ ทรัพยากร บุคคล เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ นอกเหนือจาก เรื่อง
ของงบประมาณ  อุปกรณ์เครื่องมือท่ีอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการ ดังนั้น การให๎รางวัล และ



   
 

ลงโทษ ท่ีเหมาะสม จึงเป็นส่ิงท่ีกระต๎ุนให๎บุคคลในหนํวยงานต้ังใจปฏิบัติราชการ และท าให๎ราชการเกิดผลดี ท้ังในแงํของ
ประสิทธิภาพ และความโปรํงใสในการปฏิบัติราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให๎กับบุคคลท่ีต้ังใจท างาน และมีความประพฤติดี 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คัดเลือกมา ปีละ ๑ – ๕  คน ตามประเภทของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง โดยดูจากผล
การพิจารณาความดีความชอบในแตํละปีเป็นองค์ประกอบ และพิจารณาจากความประพฤติตามประมวลจริยธรรมด๎วย 
๕. พื้นที่ด าเนนิการ 

เทศบาลต าบลหาดกรวด 
๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ จัดกิจกรรมยกยํองชมเชยให๎กับบุคคลท่ีปฏิบัติงานเป็นตัวอยํางท่ีดี เชํน การแจกเกียรติบัตร โดยพิจารณาจาก
ข๎อมูล ดังนี้ 

๑. การพิจารณาข๎อมูลจากการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
- การพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน คําจ๎าง หรือคําตอบแทน ณ วันท่ี ๑ เมษายน  
- การพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน คําจ๎าง หรือคําตอบแทน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม  

๒. ความประพฤติตามประมวลจริยธรรมในปีงบประมาณท่ีผํานมา  
๓. การปฏิบัติราชการโดยไมํมีผลประโยชน์ทับซ๎อน 

๖.๒ ต้ังคณะกรรมการท าหน๎าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเดํน หรือต๎นแบบ เมื่อได๎บุคคลดีเดํน หรือต๎นแบบ 
ด าเนินการประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
            ไมํใช๎งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 

   ส านักปลัด เทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การให๎ขวัญและก าลังใจแกํบุคคลท่ีนําเชิดชูเกียรติ ท าให๎บุคคลท่ีเกํง และดี มีความต้ังใจท างานเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ 
 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการด าเนินการทางวินัยแกํผ๎ูกระท าความผิด 
 



   
 

 ๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 บุคคล หรือ ทรัพยากร บุคคล เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ นอกเหนือจาก เรื่อง
ของงบประมาณ  อุปกรณ์เครื่องมือท่ีอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการ ดังนั้น การท่ีบุคคล 
ภาครัฐกระท าความผิด จึงต๎องมีกฎหมาย ระเบียบใช๎บังคับ และการลงโทษท่ีเหมาะสม จึงเป็นส่ิงท่ีกระต๎ุนให๎บุคคลใน
หนํวยงานต้ังใจปฏิบัติราชการ และท าให๎ราชการเกิดผลดี ท้ังในแงํของประสิทธิภาพ และความโปรํงใสในการปฏิบัติราชการ 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการทางวินัยแกํผ๎ูกระท าความผิด  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการทางวินัยแกํผ๎ูกระท าความผิด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๔๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผ๎ูกระท าความผิดมีการด าเนินการทางวินัยตามระเบียบท่ีเกี่ยวข๎อง 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข๎อมูลขําวสารของเทศบาลต าบลหาดกรวดให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ บัญญัติให๎หนํวยงานของรัฐต๎องจัดให๎มี ข๎อมูล
ขําวสารของราชการอยํางน๎อยตามท่ีก าหนดไว๎ให๎ประชาชนเข๎าตรวจดูได๎ ดังนั้น เพื่อให๎การจัดระบบการขอ การอนุญาต และ
การบริการข๎อมูลขําวสารของราชการท่ีอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหาดกรวด เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย รวดเร็ว 
และสอดคล๎องตามเจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญติัข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในการรับรองสิทธิของประชาชน 
ในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารท่ีอยูํในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล  ของหนํวยงานของรัฐ  



   
 

 เทศบาลต าบลหาดกรวด  ได๎ประกาศจัดต้ังศูนย์ข๎อมูลขําวสารของเทศบาลต าบลหาดกรวดแล๎ว และจัดท ามาตรการ
ปรับปรุงศูนย์ข๎อมูลขําวสารของเทศบาลต าบลหาดกรวดให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีหน๎าท่ีให๎บริการข๎อมูลขําวสารของ
ราชการแกํประชาชนท่ีเข๎ามาตรวจดู ศึกษา ค๎นคว๎า ขอส าเนา ตลอดจนเผยแพรํ จ าหนําย จํายแจกข๎อมูลขําวสารของราชการ 
ตามท่ีก าหนดไว๎ในกฎหมายข๎อมูลขําวสารของราชการ เพื่อให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน  ท าให๎ประชาชน
ได๎รับขําวสารทางราชการ และการท างานเกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให๎มีศูนย์ข๎อมูลขําวสารท่ีมีประสิทธิภาพไว๎บริการประชาชน 
 ๓.๒ เพื่อให๎มีสํวนรํวมของประชาชนในการตรวจสอบข๎อมูลขําวสารของเทศบาลต าบลหาดกรวด  
 ๓.๓ เพื่อให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่หลากหลายชํองทาง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนท่ัวไป   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าประกาศจัดต้ังศูนย์ข๎อมูลขําวสาร  
 ๖.๒ จัดท าค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการข๎อมูลขําวสารขององค์การบริหารสํวนต าบลวังแดง  
 ๖.๓ จัดท าค าส่ังมอบหมายสํวนราชการและเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูรับผิดชอบศูนย์ข๎อมูลขําวสารของ เทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๖.๔ รายงานสรุปผลผ๎ูใช๎บริการศูนย์ข๎อมูลขําวสารให๎ผ๎ูบริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หนํวยงาน องค์กรตําง ๆ ได๎รับทราบข๎อมูลท่ีหลากหลายชํองทาง และเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบ  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
     โครงการรณรงค์สร๎างความเข๎าใจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจ าปี ๒๕๖๑ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลหาดกรวด ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีรายได๎ จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บแทนแล๎วจัดสรรให๎ และภาษี อากร 
คําธรรมเนียมท่ีท๎องถิ่นสามารถจัดเก็บเองได๎ตามกฎหมาย 



   
 

เพื่อให๎การจัดเก็บรายได๎ในสํวนท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด ด าเนินการจัดเก็บเองเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง เป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได๎ เป็นไปตามหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี  และสร๎างความเข๎าใจท่ีถูกต๎องให๎กับผ๎ูน าชุมชน
และประชาชนท่ัวไป  ได๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกระบวนการ ขั้นตอนระยะเวลาของการประเมินภาษีและการจัดเก็บภาษี
ประเภทตําง ๆ รวมไปถึงการกระต๎ุนเตือนให๎ประชาชนได๎เข๎าใจถึงหน๎าท่ีตามกฎหมายและให๎ความรํวมมือในการเสียภาษีด๎วย
ความเต็มใจ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับพนักงาน  เจ๎าหน๎าท่ี ผ๎ูน าชุมชน ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับกระบวนการจัดเก็บภาษี  
เพื่อให๎มีความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง ตรงกัน และเป็นไปตามข๎อก าหนดของกฎหมาย 

๓.๒ เพื่อสร๎างความเข๎าใจในขั้นตอน  ระยะเวลา  รวมไปถึงหน๎าท่ีในการเสียภาษีให๎เกิดกับประชาชนผ๎ูท่ีอยูํในขําย
เสียภาษี  อากร  คําธรรมเนียมประเภทตําง ๆ 

๓.๓  เพื่อให๎การประเมินคําภาษีเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง เป็นธรรม ประชาชนได๎รับความพึงพอใจสูงสุด 
๓.๔ เพื่อเป็นการกระต๎ุนเตือนให๎ผ๎ูท่ีหลบเล่ียงการเสียภาษี   ได๎ตระหนักถึงภาระหน๎าท่ีท่ีต๎องเสียภาษีและรับทราบ

บทลงโทษผ๎ูหลีกเล่ียงตามกฎหมาย ไมํวําจะเป็นการปรับ การเสียเงินเพิ่ม หรือการยึด อายัดทรัพย์สิน   เพื่อขายทอดตลาด
ชดใช๎คําภาษี 

๓.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑ พนักงาน / เจ๎าหน๎าท่ี / ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง / ผ๎ูท่ีได๎รับการแตํงต้ังให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บภาษี
ประจ าปี ของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๔.๒ ก านัน ผ๎ูใหญํบ๎าน ผ๎ูน าชุมชน  ในเขตต าบลหาดกรวด   
 ๔.๓ ประชาชนท่ัวไปและประชาชนผ๎ูท่ีอยูํในขํายเสียภาษีประเภทตําง ๆ   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ๎ูบริหารท๎องถิ่น 
 ๖.๒ จัดให๎มีคณะกรรมการ คณะตํางๆ  เพื่อปฏิบัติงานด๎านจัดเก็บรายได๎ 
 ๖.๓ จัดท าเอกสาร  แผํนปลิว   คํูมือการปฏิบัติงานด๎านจัดเก็บรายได๎เพื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๔ จัดท าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขั้นตอนและระยะเวลาการเสียภาษีประจ าปี เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบ   
โดยติดต้ังไว๎ ณ  ปูายประชาสัมพันธ์ประจ าหมูํบ๎าน 
 ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ขําวสารงานจัดเก็บรายได๎  ผํานชํองทางเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลหาดกรวด  ท่ีอยูํเวปไซต์ 
www.hatkruat.go.th  เสียงตามสายเทศบาลต าบลหาดกรวด และหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎าน 
 ๖.๖ ให๎ความรู๎ด๎านการจัดเก็บภาษีให๎กับ พนักงาน / เจ๎าหน๎าท่ี / ผ๎ูน าชุมชน / ผ๎ูเกี่ยวข๎อง และผ๎ูท่ีได๎รับการแตํงต้ัง
ให๎ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท๎องท่ี / ภาษีปูาย / ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และการจัดรายได๎ตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯลฯ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
           กองคลังเทศบาลต าหาดกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



   
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จ านวนเงินรายได๎ท่ีสามารถจัดเก็บได๎เพิ่มข้ึน 
 ๑๐.๒ จ านวนผ๎ูท่ีแจ๎งแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเพิ่มขึ้น 
 ๑๐.๓ จ านวนลูกหนี้ค๎างช าระลดลง 
 ๑๐.๔ การสังเกตพฤติกรรมการเสียภาษี  เชํน  ประชาชนมีความต่ืนตัว  มีความเข๎าใจ และแสดง 
ออกให๎เห็นถึงความเต็มใจในการเสียภาษี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเผยแพรํข๎อมูลขําวสารผํานเสียงตามสายเทศบาลต าบลหาดกรวด  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันการส่ือสารล้ าหน๎าด๎วยเทคโนโลยีช้ันสูงสามารถส่ือสารถึงกันได๎สะดวก รวดเร็ว และมีหลากหลายชํองทางให๎
เลือกท่ีเข๎าถึงประชาชนโดยตรง เชํน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และท่ีนิยมประหยัดงบประมาณ คือ เครื่องขยายเสียง แบบไร๎
สายสามารถกระจายเสียง และสํงข๎อมูลขําวสารตรงสํูประชาชน รวมถึงการแจ๎งเหตุเตือนภัยท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึง  และทันเวลา 
เป็นประดิษฐ์กรรมใหมํท่ีสนองความต๎องการในการใช๎งานท่ีงํายเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถส่ังการระบบการกระจายขําวไร๎
สายได๎อยํางสมบูรณ์แบบ ประกอบกับเทศบาลต าบลหาดกรวดมีพื้นท่ีประมาณ  ๒๘,๗๕๐ ไรํ หรือประมาณ  ๔๖ ตาราง
กิโลเมตร พื้นท่ีทางการเกษตรกรรมประมาณ  ๒๘,๑๓๗ ไรํ จ านวน ๙ หมูํบ๎าน ประชากร ๗,๖๑๗ คน ท าให๎ประสบปัญหา
ด๎านประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ให๎แกํประชาชน เนื่องจากรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีผํานมา ใช๎วิธีการสํงหนังสือ
ราชการและการจัดประชุมซึ่งเกิดประสิทธิผลไมํเต็มท่ีนัก สํงผลให๎การจัดกิจกรรมตํางๆ ของเทศบาลต าบลหาดกรวด เชํน 
การจัดงานวันขึ้นปีใหมํ  วันเด็กแหํงชาติ วันสงกรานต์ การออกหนํวยเคล่ือนท่ีของเทศบาลต าบลหาดกรวด เพื่อจัดเก็บภาษี 
และกิจกรรมอื่นๆ มีประชาชนมาเข๎ารํวมกิจกรรมน๎อย สาเหตุเนื่องมาจากการให๎บริการข๎อมูลขําวสารที่ไมํท่ัวถึงและไมํทันตํอ
เหตุการณ์ จากพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ท่ีก าหนดให๎ประชาชนมีสิทธิรับรู๎ขําวสารอยํางท่ัวถึง ผ๎ูบริหารของ
เทศบาลต าบลหาดกรวด จึงมีแนวคิดท่ีจะหาวิธีในการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ของหนํวยงานให๎ประชาชนรับรู๎
อยํางรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให๎การประชาสัมพันธ์ขําวสารของเทศบาลต าบลหาดกรวดมีประสิทธิภาพ สามารถเข๎าถึงประชาชนโดยตรง 
 ๓.๒ เพื่อให๎มีชํองทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเข๎าถึงชุมชนและประชาชนอยํางท่ัวถึง  
 ๓.๓ เพื่อให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมต้ังแตํรํวมคิด รํวมท า รํวมตรวจสอบ การด าเนินงานของ เทศบาล 
 ๓.๔ เพื่อให๎การด าเนินงานของเทศบาล มีความโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนท่ัวไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการเสนอผ๎ูมีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๒ ด าเนินการตามโครงการ 
 ๖.๓ ติดตามผล 
 



   
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การประชาสัมพันธ์ขําวสารของเทศบาลต าบลหาดกรวดมีประสิทธิภาพ สามารถเข๎าถึงประชาชนโดยตรง 
 ๑๐.๒ ประชาชนมีชํองทางการรับรู๎ขําวสารที่หลากหลาย  
 ๑๐.๓ ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรมต้ังแตํรํวมคิด รํวมท า รํวมตรวจสอบ  
 ๑๐.๔ การด าเนินงานของเทศบาล มีความโปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีสํูชุมชนต าบลหาดกรวด 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่องแผนการปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนปฏิบัติการถําย
โอนบุคลากรให๎แกํองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ ๔.๒ ปรับปรุงรายได๎ท่ีองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง 
โดยการเสริมสร๎างรายได๎และการปรับโครงสร๎างภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายได๎ใหมํให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมท้ังสนับสนุนให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได๎รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองได๎มากขึ้นในระยะยาว และมีแหลํงรายได๎ของ
ตนเองท่ีสอดคล๎องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแท๎จริงขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรท่ีรัฐบาล
แบํงจัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยการปรับโครงสร๎างภาษีระหวํางรัฐกับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบํงหรือจัดสรรท่ีชัดเจนและเป็น
ธรรมสอดคล๎องกับหลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษีแตํละประเภท รวมท้ังการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได๎
ท่ีรัฐแบํง  จัดสรรหรือเก็บเพิ่มให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประเภทใหมํๆ เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประเภทใหมํ ๆ 
เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีรายได๎เพิ่มขึ้นท้ังนี้  หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่ มเติมต๎องสะท๎านแหลํงก าเนิด
ของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญซึ่ง กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น พิจารณาแล๎วเห็นวํา เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และเป็นธรรม จึงให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูง
ใจให๎ประชาชนผ๎ูเสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร๎างความเข๎าใจกับประชาชนวําจ านวนเงินท่ีได๎จากการเสีย
ภาษี ของประชาชนจะน ามาใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น   

ตามท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด  ได๎วางเปูาหมายในการท่ีจะพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎า โดยการจัดเก็บรายได๎ ให๎
ครบถ๎วนตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี และสอดคล๎องกับแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนา
รายได๎ของเทศบาลต าบลหาดกรวด 



   
 

 ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นความส าคัญของการออกให๎บริการประชาชนผ๎ูมีหน๎าท่ีเสียภาษี
ให๎แกํเทศบาลต าบลหาดกรวด  และเพื่ออ านวยความสะดวกให๎แกํประชาชนต าบลหาดกรวดโดยออกให๎บริการรับช าระภาษี
ถึงพื้นท่ีของแตํละหมูํบ๎านเป็นการสํงเสริมความเจริญก๎าวหน๎าของ เทศบาลต าบลหาดกรวด  จึงได๎จัดท า  “โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคล่ือนท่ีสํูชุมชนต าบลหาดกรวด”เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท๎องถิ่น ของเทศบาลต าบลหาดกรวดขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให๎จัดเก็บรายได๎ให๎ได๎ตามเปูาหมาย คือ  เพิ่มข้ึนร๎อยละ ๑๐  
๓.๒ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได๎ของ  เทศบาลต าบลหาดกรวด  โดยสามารถจัดเก็บภาษีตําง ๆ ได๎อยํางครบถ๎วนถูกต๎อง  

เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
๓.๓ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต๎องการของประชาชนผ๎ูอยูํในขํายต๎องช าระภาษี และ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๓.๕ เพื่อเป็นการรวบรวมข๎อมูลของเทศบาลต าบลหาดกรวด  ในด๎านการคลังท๎องถิ่น  
๓.๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน เกี่ยวกับการตอบข๎อซักถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข๎อสงสัยของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ี ของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๓.๗ เพื่อลดชํองวํางระหวํางพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีและประชาชน  เชํน  ด๎านการสร๎างสัมพันธ์ ด๎านการให๎บริการ และ

ด๎านการแสดงความคิดเห็นตําง ๆ เป็นต๎น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  ให๎ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน  จ านวน ๙ หมูํบ๎าน 
๔.๒ ประชาชนในเทศบาลต าบลหาดกรวด  ช าระภาษีได๎ในหมูํบ๎านของตนท าให๎ไมํต๎องเสียเวลาในการท างานเพื่อ

เดินทางมาช าระภาษีท่ีส านักงานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๔.๓ ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในแตํละหมูํบ๎านมาช าระภาษีของแตํละหมูํบ๎าน หมูํบ๎านไมํต่ าวําร๎อยละ  ๗๐ 
๔.๔ ผ๎ูมีหน๎าท่ีเสียภาษีท๎องถิ่น  คือ  ภาษีบ ารุงท๎องท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีปูาย และคําธรรมเนียมตํางๆ ซึ่ง

อยูํในเขตเทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 จ านวน  ๙  หมูํในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด  อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ   
๒. จัดท าแผน / ก าหนดการออกให๎บริการเคล่ือนท่ี  
๓. แจ๎งหนังสือขอความรํวมมือให๎ประชาสัมพันธ์ก าหนดการออกให๎บริการเคล่ือนท่ี  

      ให๎ก านัน / ผ๎ูใหญํบ๎าน ทุกหมูํบ๎าน 
๔. จัดเตรียมบุคลากร  พนักงานจัดสถานท่ี และตรวจสอบข๎อมูล  

         ขั้นการให๎บริการ  ด าเนินการดังนี้  
    ออกใบเสร็จรับเงินแกํผ๎ูมารับช าระภาษี 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ   



   
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนผ๎ูมาเสียภาษีตํางได๎รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างานลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการช าระภาษี 

๑๐.๒ ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลหาดกรวด  ทราบถึงบทบาทหน๎าท่ีและประโยชน์ท่ีได๎รับในการเสียภาษีแกํท๎องถิ่น  
   ๑๐.๓ ประชาชนได๎ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล๎วเสร็จในการเสียภาษีแตํละประเภท 

 ๑๐.๔ การจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลหาดกรวด  เป็นไปตามประมาณการรายรับท่ีต้ังไว๎ 
   ๑๐.๕ เทศบาลต าบลหาดกรวดชํวยประหยัดเวลา และลดคําใช๎จํายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน 

   ๑๐.๖ ได๎ข๎อมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอยํางถูกต๎องและเป็นธรรม 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมจัดท าชํองทางการร๎องเรียน/ร๎องทุกข์  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ท่ีก าหนดให๎ประชาชนมีสิทธิรับรู๎ขําวสารอยํางท่ัวถึง ผ๎ูบริหารของ
เทศบาลต าบลหาดกรวด จึงมีแนวคิดท่ีจะหาวิธีในการจัดท าชํองทางการร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ และการประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารตํางๆ ของหนํวยงานให๎ประชาชนรับรู๎อยํางรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และหลากหลายชํองทาง  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเผยแพรํขําวสารของ เทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๓.๒ เพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ และรับรู๎ขําวสารได๎หลากหลายชํองทาง 
 ๓.๓ เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๓.๔ เพื่อให๎ประชาชนรับรู๎ขําวสารอยํางรวดเร็วและทันเหตุการณ์  
 ๓.๕ เพื่อให๎การด าเนินงานของ เทศบาล  มีความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนท่ัวไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด  อ าเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าเว็บไซต์ เทศบาลต าบลหาดกรวด  www.hatkruat.go.th  ในการเผยแพรํขําวสาร โครงการ/กจิกรรมตํางๆ  
 ๖.๒ จัดต้ังศูนย์ข๎อมูลขําวสาร 
 ๖.๓ จัดศูนย์ Wifi ฟร ี
 ๖.๔ จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ในส านักงาน และภายในชุมชน 
 6.๕ สร๎าง Line เทศบาลต าบลหาดกรวด   
 



   
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํได๎ใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได๎รับรู๎ขําวสารและมีสํวนรํวมในการด าเนินของ เทศบาลต าบลหาดกรวด เชํน การจัดซื้อ จัดจ๎าง การ
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ และเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูํบ๎าน หมูํ ๑ – ๙ และประชาคมระดับต าบล  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด๎วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ และ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๗  ท่ีให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสิทธิมีสํวนรํวมในการบริหารกิจการ 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องจัดให๎มีวิธีการที่ให๎ประชาชนมีสํวนรํวม เชํน บุคคลยํอมมี
สิทธิได๎รับข๎อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหนํวยราชการหนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสํวนท๎องถิ่น กํอนการ
อนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตํอคุณภาพส่ิงแวดล๎อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
สํวนได๎เสียส าคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนท๎องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตํอหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลําว  มีสํวนรํวมในการเสนอโครงการท่ีประชาชนเดือดร๎อน เพื่อจะได๎บรรเทาความ
เดือดร๎อนของประชาชน เป็นต๎น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นตํอผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ๎อมตํอตนเองและ
ชุมชน  
 ๓.๒ เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณา 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน ผ๎ูน าชุมชน ภาคราชการและเอกชนในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 จ านวน ๙  หมูํในต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบตํอประชาชนท้ังทางตรง
และทางอ๎อม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 



   
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ ๓๐,๐๐๐  บาท (-สามหมื่นบาทถ๎วน-) 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นตํอการด าเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบตํอชุมชนท้ังทางตรงและทางอ๎อม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการผ๎ูบริหารพบผ๎ูน าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด๎วยเทศบาลต าบลเป็นองค์กรท่ีอยูํใกล๎ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ๎ามากท่ีสุด มีหน๎าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังใน
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังการปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าท่ีของ เทศบาล ต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน ดังนั้น การด าเนินงานตํางๆ จึงต๎องมีการสร๎างความเข๎าใจรํวมกันระหวํางท๎องถิ่นกับท๎องท่ี หรือผ๎ูบริหาร เทศบาล 
กับก านัน ผ๎ูใหญํบ๎าน ผ๎ูชํวยผ๎ูใหญํบ๎าน ผ๎ูน าชุมชน และประชาชน เพื่อให๎เกิดการบูรณาการทุกภาคสํวน สามารถท างานใน
พื้นท่ีรํวมกันโดยไมํเกิดความขัดแย๎ง รํวมท้ังเพื่อรับทราบข๎อมูลขําวสารท้ังทางตรงและทางอ๎อม ท าให๎ได๎ข๎อมูลปัญหาความ
ต๎องการของประชาชนแตํละพื้นท่ี อาทิ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานระหวํางหมูํบ๎านหรือต าบล เพื่อให๎การขนสํงพืชผลทางการ
เกษตร และการคมนาคมของประชาชนแตํละหมูํบ๎านเป็นไปด๎วยความสะดวก ปลอดภัย การกํอสร๎างสะพาน ขุดลอกคูคลอง
สาธารณะ การกํอสร๎างแหลํงน้ าอุปโภค-บริโภค แกํหมูํบ๎านท่ีขาดแคลน ท้ังนี้ เพื่อใช๎กักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในการเกษตรในชํวงฤดู
แล๎ง หรือความต๎องการของประชาชนด๎านอื่นๆ เป็นการท างานเชิงรุก เพื่อน าข๎อมูลท่ีได๎รับมาพิจารณาให๎ความชํวยเหลือตาม
ความเหมาะสมของแตํละพื้นท่ี โดยให๎ผ๎ูน าชุมชนแตํละหมูํบ๎านเป็นผ๎ูประสานงาน 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด พิจารณาแล๎วและตระหนักถึงการด าเนินงานดังกลําว ต๎องสร๎างความเข๎าใจท่ีตรงกัน และมี
การบูรณาการท างานรํวมกัน จึงจะท าให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยการพบปะ พูดคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการส่ือสารทั้งทางตรงและทางอ๎อม ในการน าข๎อมูลมาพัฒนาต าบลเกิดประโยชน์สุข
แกํประชาชนโดยตรง  จึงได๎จัดท าโครงการผ๎ูบริหารพบผ๎ูน าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให๎ผ๎ูบริหารพบผ๎ูน าชุมชนและประชาชนมีความเข๎าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการรํวมกันทุกภาคสํวน  
 ๓.๒ เพื่อให๎ผ๎ูบริหารได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว และแก๎ไข 
ปัญหาได๎ทันเหตุการณ์  
 ๓.๓ เพื่อให๎เกิดความรัก ความสามัคคีของผ๎ูน าและประชาชนในพื้นท่ี  
 ๓.๔ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ เทศบาล ให๎ผ๎ูน าในพื้นท่ีได๎รับทราบอยํางตํอเนื่อง 
 ๓.๕ เพื่อให๎เกิดความโปรํงใสในการบริหารงานและปูองกันการทุจริต 
 ๓.๖ เพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผ๎ูน าชุมชน และประชาชน จ านวน  ๙ หมูํบ๎าน ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  



   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 จ านวน ๙  หมูํบ๎าน ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อให๎ผ๎ูบริหารอนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานผ๎ูน าชุมชน และประชาชน จ านวน ๙  หมูํบ๎าน ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เข๎ารํวม
โครงการฯ  
 ๖.๓ การออกพื้นท่ีของผ๎ูบริหาร ระหวํางเดือนตุลาคม - กันยายน  จ านวน  ๙ ครั้ง โดยจัดหมุนเวียนไปตามหมูํบ๎าน
ท่ีมีความพร๎อมกํอนใน  ๙ หมูํบ๎าน  ระหวํางเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ทุกวันท่ี  ๕ ของเดือน หรืออาจเปล่ียนแปลงได๎ตาม
ความเหมาะสม 
 ๖.๔ การออกพื้นท่ีแตํละครั้งผ๎ูบริหาร ผ๎ูน าชุมชน และประชาชน จะรับรู๎ข๎อมูลขําวสารตํางๆ พร๎อมกัน เชํน ของ 
เทศบาล ได๎แกํ การจัดซื้อจัดจ๎าง ท าให๎ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบต้ังแตํเริ่มต๎นจนเสร็จส้ินโครงการ ถึงแม๎จะไมํได๎รับ
การแตํงต้ังเป็นคณะกรรมการก็ตาม โดยอาจท าหนังสือเชิญผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามารํวมในการสังเกตการณ์ เพื่อปลุกจิตส านึกใน
การเป็นคนในพื้นท่ี จึงท าให๎รักและหวงแหนในท๎องถิ่นของตนเอง และในฐานะเป็นผ๎ูบริหาร   การด าเนินงานต๎องคิดนอก
กรอบแตํไมํใชํนอกระเบียบ การตรวจสอบก็ยังอยูํ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณในการด าเนินการ  
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผ๎ูบริหารพบผ๎ูน าชุมชนและประชาชนมีความเข๎าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการรํวมกันทุกภาคสํวน  
 ๑๐.๒ ผ๎ูบริหารได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว และแก๎ไข 
ปัญหาได๎ทันเหตุการณ์  
 ๑๐.๓ เกิดความรัก ความสามัคคีของผ๎ูน าและประชาชนในพื้นท่ี  
 ๑๐.๔ ผ๎ูน าในพื้นท่ีได๎รับทราบผลการด าเนินงานของเทศบาล อยํางตํอเนื่อง 
 ๑๐.๕ เกิดความโปรํงใสในการบริหารงานและปูองกันการทุจริต 
 ๑๐.๖ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหาดกรวดอบรมเผยแพรํความรู๎ทางกฎหมาย  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อเป็นท่ีปรึกษาเผยแพรํความรู๎ทางกฎหมายให๎แกํประชาชนในพื้นท่ี รํวมท้ังชํวยไกลํเกล่ียลดปัญหาข๎อพิพาทใน
ชุมชน 
 



   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อชํวยเหลือให๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมาย  
 ๓.๒ เพื่อลดความขัดแย๎งข๎อพิพาทในชุมชน 
 ๓.๓ เพื่อชํวยเหลือประชาชนท่ีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมเผยแพรํกฎหมายให๎กับประชาชนในต าบลหาดกรวด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 9.1 คณะกรรมการศูนย์ฯ 
 9.2 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได๎รับความรู๎ทางด๎านกฎหมาย และได๎ชํวยเหลือประชาชนในการไกลํเกล่ียข๎อพิพาท 
 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการด าเนินการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กระแสของการพัฒนาท๎องถิ่นในปัจจุบันมิอาจหลีกเล่ียงท่ีจะกลําวถึงหลักการการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎ เพราะ
ถือเป็นหลักการท่ีได๎รับการยอมรับวํามีความส าคัญ และต๎องสํงเสริมให๎เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการบริหารท๎องถิ่น 
อยํางไรก็ตาม หลักการการมีสํวนรํวมของประชาชนนั้นหาใชํยาสารพัดนึกท่ีจะท าให๎การบริหารงานของผ๎ูบริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นประสบความส าเร็จได๎เสมอไป หากแตํการมีสํวนรํวมของประชาชนนั้นมีความเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ใน
ตัวเอง มีรายละเอียดปลีกยํอยตํางๆ ท่ีควรค านึงถึงในการน ามาประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ี
ผ๎ูบริหารปฏิบัติ เพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ตามท่ีก าหนดไว๎ เพื่อให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เกิดความโปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎  
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๓.๔ เพื่อให๎เกิดความโปรํงใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 



   
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนท่ัวไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 การแตํงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6.2 การมีสํวนรํวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
 6.3 การมีสํวนรํวมในการปรับปรุงแก๎ไขโครงการ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การด าเนินงานเกิดความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลหาดกรวด   
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ก าหนดให๎การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎จัดท าและทบทวนให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
กํอนงบประมาณประจ าปีของทุกปี และข๎อ ๖ การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องสอดคล๎องกับ
ระเบียบวําด๎วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด พิจารณาแล๎วเพื่อให๎การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลหาดกรวด
เป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี จึงให๎ส านักปลัดฯ จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนพัฒนาสามปี และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ๓.๒ เพื่อสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและสามารถสนองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาตํางๆ ให๎อยูํในลักษณะท่ีพร๎อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี และ
น าไปสํูการปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผ๎ูน าชุมชน ประชาชน ตัวแทนหนํวยงานในพื้นท่ี 



   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมูํท่ี ๑–๙  ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต าบลหาดกรวด และเขียนโครงการเสนอผ๎ูมีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๒ ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการจัดท าเวทีประชาคมหมูํบ๎าน จ านวน ๙  หมูํบ๎าน   
 ๖.๓ ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 ๖.๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ๖.๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในชํวงสามปี  
 ๖.๖ การจัดท ารํางแผนพัฒนาสามปี  
 ๖.๗ การอนุมัติแผนและประกาศใช๎แผน  
 ๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวนเงิน      -    บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ เกิดความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนพฒันาสามปีและการจัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าป ี
 ๑๐.๒ มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและสามารถสนองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ มีการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตํางๆ ให๎อยูํในลักษณะท่ีพร๎อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี และ
น าไปสํูการปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ  
 ๑๐.๔ มีแผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางส าหรับผ๎ูปฏิบัติท าให๎การใช๎งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นระบบสามารถ
ติดตามและประเมินผลได๎  
 ๑๐.๕ ประชาชนมีสํวนรํวมในการรํวมคิด รํวมท า รํวมตรวจสอบ ติดตามท าให๎เกิดความโปรํงใสในการท างาน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมสายดํวนถึงผ๎ูบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด๎วยการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส่ิงท่ีผ๎ูบริหารท๎องถิ่นให๎ความส าคัญ ท่ีต๎องด าเนินการ
โดยดํวน ผ๎ูบริหารของเทศบาลต าบลหาดกรวด จึงมีนโยบายให๎จัดท าสายดํวนถึงผ๎ูบริหาร เป็นการประสานงานโดยตรงให๎
ประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร๎อนหรือมีข๎อร๎องเรียน ร๎องทุกข์ในการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลหาดกรวด 
สามารถประสานงานโดยตรงถึงผ๎ูบริหารท๎องเพื่อให๎ส่ังการแก๎ไขได๎ทันเหตุการณ์  



   
 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให๎ประชาชนมีชํองทางร๎องเรียน ร๎องทุกข์ถึงผ๎ูบริหารโดยตรง 
 ๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  
 ๓.๓ เพื่อให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานของ เทศบาล   
 ๓.๔ เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินงานให๎รวดเร็วยิ่งขึ้น    
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนท่ัวไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ติดเบอร์โทรศัพท์ผ๎ูบริหารไว๎หน๎าท่ีท าการ เทศบาล ให๎เห็นอยํางชัดเจน หรือจากเอกสาร ส่ือประชาสัมพันธ์ตําง ๆ   
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได๎ร๎องเรียน ร๎องทุกข์ได๎โดยตรงถึงผ๎ูบริหารท๎องถิ่น โดยลดขั้นตอนการด าเนินงานท าให๎ประชาชน เกิด
ความพอใจสูงสุด  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา เป็นการบริหารรํวมกันระหวํางเทศบาลต าบลหาดกรวดกับ 
ตัวแทนของสมาชิกผ๎ูใช๎น้ า  
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อด าเนินกิจการรํวมกัน 
 ๓.๔ เพื่อเป็นการแบํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบตามความต๎องการของสมาชิกผ๎ูใช๎น้ า 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกผ๎ูใช๎น้ าในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
 การแตํงต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา 



   
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมํใช๎งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 9.1 กองสํงเสริมการเกษตร  
 9.2 คณะกรรมการสถานีฯ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การด าเนินงานเกิดความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎  
 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดการระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๒. หลักการและเหตุผล/และที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข๎อ ๕ 
ระบุให๎หนํวยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช๎มาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบดังกลําว โดยให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหนึ่งปี นับต้ังแตํระเบียบนี้ใช๎บังคับ และให๎หนํวยรับตรวจรายงาความ
คืบหน๎าในการควบคุมภายในตํอผ๎ูก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนํวยตรวจรับ (ถ๎ามี) ทุก ๖๐ วัน พร๎อมสํง
ส าเนาให๎ส านักงานตรวจเงินแผํนดินด๎วย เว๎นแตํส านักงานตรวจเงินแผํนดินจะขอให๎ด าเนินการเป็นอยํางอื่น และ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข๎อ ๖ ระบุให๎หนํวยรับ
ตรวจรายงานตํอคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินผ๎ูก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยําง
น๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันส้ินปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล๎วแตํกรณี เว๎นแตํการรายงานครั้งแรกให๎
กระท าภายใน ๒๔๐ วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล๎วเสร็จ ซึ่งเทศบาลต าบลหาดกรวดตระหนักถึงความส าคัญ
ของการควบคุมภายในและเพื่อให๎การด าเนินการตามระเบียบดังกลําวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได๎จัดท า
กิจกรรมนี้ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซึง่รวมถึงการดูแล รักษาทรัพย์สินการ
ปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
 ๓.๒ เพื่อให๎เกิดความเช่ือถือได๎ของรายงานของการเงินของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 ๓.๓ เพื่อให๎เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ีหนํวยงาน
ก ากับดูแลได๎ก าหนดขึ้น 
 
 



   
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  มีการด าเนินการเพื่อเสริมสร๎างและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

และเข๎มแข็ง 
๔.๒ มีการด าเนินกาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน ข๎อ ๖ อยํางมีประสิทธิภาพและประเมินผล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. วิธีด าเนินการ 
   แตํงต้ังคณะท างาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล รํวมกับหนํวยตรวจสอบภายใน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีการเสริมสร๎างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหาดกรวดให๎เป็นไป
อยํางโปรํงใสตรวจสอบได๎ 

๑๐.๒ มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน ข๎อ ๖ อยํางมีประสิทธิภาพและประเมินผล 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะชํวยให๎การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลหาดกรวด ให๎เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชํวยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นสํวนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยูํในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต๎องมีการ
กระท าอยํางเป็นขั้นตอนถูกต๎อง ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีก าหนดโดยฝุายผ๎ูบริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายใน
มาใช๎ โดยรวมเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให๎สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกท้ังยังเป็นการ
ก าหนดให๎มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกต๎องและใช๎เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอยํางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข๎อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง จะท าให๎การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดกรวด  เป็นไปอยํางถูกต๎องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให๎ถูกต๎องตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวํา
ด๎วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วย
การปฏิบัติหน๎าท่ีของผ๎ูตรวจสอบภายใน  
 



   
 

๓. วัตถุประสงค์  
            ๓.๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหนํวยงานยํอยวําบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายอยํางถูกต๎องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีก าหนดอยํางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
             ๓.๒ เพื่อสอบทานความถูกต๎อง และความเช่ือถือได๎ของข๎อมูลตัวเลขตํางๆ ทางด๎านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และด๎านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
             ๓.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนํวยงานยํอยวํามีความเพียงพอและเหมาะสม 
             ๓.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให๎ข๎อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง แก๎ไขการ
ปฏิบัติงานด๎านตํางๆ ให๎บรรลุผลอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประหยัด 
             ๓.๕ เพื่อให๎หัวหน๎าสํวนราชการได๎รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผ๎ูใต๎บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก๎ไขปัญหาตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็วและทันเหตุการณ์ และเพื่อให๎การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าท่ีเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว
ทันเวลา ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
๔. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 ส านักปลัด, กองคลัง, กองชําง,กองสํงเสริมการเกษตร, กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม,กองการศึกษา  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด  
๖. วิธีด าเนินการ  
              ด าเนินการตรวจสอบให๎ครอบคลุมท้ังการตรวจสอบความถูกต๎อง ครบถ๎วนในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ความ
เส่ียง การประเมินความเส่ียง การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหนํวยงานยํอยของเทศบาลต าบลหาดกรวด   จ านวน  
๖ กอง ดังนี้ 
               ๑. ส านักปลัด 
               ๒. กองคลัง 
               ๓. กองชําง 
               ๔. กองการศึกษา 
               ๕. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 
               ๖. กองสํงเสริมการเกษตร 
เร่ืองที่ตรวจสอบ 
                ตรวจสอบด๎านการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าส่ัง  มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายท่ีก าหนด ดังนี้ 
                ส านักปลัด 
                       ๑. ฝุายบริหารทั่วไป 
                                 - ทะเบียนคุมหนังสือรับ-สํงของส านักปลัดฯ และสํวนราชการตํางๆ 
                                 - ทะเบียนคุมค าส่ังและสมุดติดค าส่ัง 
                                 - สมุดติดประกาศ 
                                 - งานข๎อมูลประชาสัมพันธ์และสํงเสริมการทํองเท่ียว 



   
 

                                 - งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล 
                                 - งานประสานมวลชน 
                                 - งานอาคารสถานท่ี 
                                 - งานบริหารงานบุคคล 
                                 - การโอนงบประมาณและแก๎ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปี  
                       ๒.  ฝุายนโยบายและแผนงาน 
                                 -  งานนโยบายและแผนงานได๎แกํ การจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี,แผนพัฒนาท๎องถิ่น ๔ ปี,แผน
ยุทธศาสตร์ 
                                    การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
                                 -  งานงบประมาณและการจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
                                 -  งานข๎อมูลพื้นฐานของต าบลหมูํบ๎าน และต าบล 
                                 -  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการตํางๆ 
                       ๓. ฝุายกฎหมายและคดี 
                                 - งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
                                 - งานข๎อบังคับและระเบียบ 
                                 - งานกฎหมายและคดี 
                       ๔. ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                 - การด าเนินการด๎านงานธุรการ 
                                 - การด าเนินการปูองกันและรักษาความสงบในพื้นท่ี 
                                 - งานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลต าบลหาดกรวด        
                       ๕. ฝุายกิจการสภาเทศบาลต าบล 
                                 - งานอ านวยการและประสานงาน สํงหนังสือราชการเชิญประชุม 
                                 - งานระเบียบและข๎อบังคับการประชุม 
                                 - งานการประชุมของกิจการสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด     
                       ๖. งานบุคคล  
                                 - งานจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานสํวนต าบลและงานจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ๎าง                                 
                                 - งานสิทธิของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง เชํน สิทธิการลา  
                                   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเล่ือนระดับ เป็นต๎น 
                                 - งานวินัยพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง  
                        ๗. งานด๎านอื่นๆ 
                                 - การจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจํายรวมท้ังการดูแลรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ 
                                 - การจัดท าบันทึกและควบคุมการใช๎ยานพาหนะสํวนกลาง    
                กองคลัง 
                       ๑. ฝุายการเงินและบัญชี 
                                - การตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  
                                - การตรวจสอบการจัดท าและการติดตามแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณประจ าปี  



   
 

                                - การตรวจสอบด๎านการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรับฝากอื่น  
                                - การเบิกตัดป,ี การกันเงิน เชํน รายจํายรอจําย, รายจํายค๎างจําย,รายจํายผลัดสํง 
                                - การยืมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (ลูกหนี้เงินยืม) รวมท้ังการสํงใช๎เงินท่ียืม 
                                - การจํายขาดเงินสะสม, ยืมเงินสะสม, การต้ังเงินทุนส ารองเงินสะสม, การตั้งส ารองรายรับ  
                       ๒. กิจกรรมการตรวจสอบด๎านการเงิน การบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน  
                               - การจัดท าใบน าสํงเงิน, ใบสรุปน าสํงเงิน, การฝากเงินธนาคาร,การรับ-สํงเงินธนาคาร  
                               - การบันทึกบัญชีเงินสดรับ, ทะเบียนเงินรายรับ, และทะเบียนเงินรับฝากอื่น  
                               - การรายงานสถานะการเงินประจ าวัน และการแตํงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  
                               - การปฏิบัติหน๎าท่ีของกรรมการเก็บรักษาเงินและเอกสารหลักฐานแทนตัวเงินไว๎ในต๎ูนิรภัย  
                               - การแตํงต้ังและการปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูตรวจสอบการรับเงินประจ าวันรวมท้ังกรรมการรับสํงเงิน  
                               - การควบคุมการใช๎ใบเสร็จรับเงินตํางๆ และการรายงานเจาะปรุใบเสร็จรับเงินคงเหลือยกไป  
                       ๓. การตรวจสอบการจํายเงิน การเขียนเช็ค การถอนเงิน การบันทึกบัญชี หรือ ทะเบียนและการควบคุม

เอกสารการเบิกจําย  
                                - การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาตามงบประมาณ และฎีกานอกงบประมาณ  
                                - การเขียนเช็คส่ังจํายเงิน, การจัดท ารายงานจัดท าเช็ค และการจัดท าใบถอนเงินธนาคาร  
                                - การตรวจสอบหลักฐานการจํายวําได๎จํายเงินให๎ผ๎ูมีสิทธิรับเงิน, เจ๎าหนี้ตามข๎อผูกพัน                               
                                - การบันทึกบัญชีเงินสดจําย, ทะเบียนรายจํายตามงบประมาณ, ทะเบียนเงินรับฝากอื่น  
                       ๔. การตรวจสอบการจัดทางบการเงินและรายงานสถานะทางการเงิน  
                              - การจัดท าใบผํานรายการมาตรฐาน ๑,๒,๓ และใบผํานรายการบัญชีท่ัวไป  
                              - การบันทึกบัญชีแยกประเภทท่ีเกี่ยวข๎อง  
                              - การจัดท ารายงานการเงินรายเดือน (งบทดลอง,รายงานรับ-จํายเงินสด,กระแสเงินสด ฯลฯ)  
                              - การจัดทางบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาสทุก ๔ เดือน (งบทรัพย์สิน,งบเงินสะสม)  
                              - การจัดทางบแสดงฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕  
                       ๕. การตรวจสอบรายการผิดปกติอื่นๆ และการตรวจสอบเงินยืม การสํงใช๎เงินยืม 
                              - การตรวจสอบเงินขาดบัญชี,เงินเกินบัญชี,การถอนเงินรายรับและการจ าหนํายหนี้สูญ                          
                              - การยืมเงินและการควบคุมเรํงรัดสํงใช๎เงินยืมตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
                       ๖. กิจกรรมตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อและการด าเนินการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
                           ๖.๑ การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎าง  
                              - การจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี  และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าปี  
                              - การแตํงต้ังและการปฏิบัติหน๎าท่ีเจ๎าหน๎าท่ี พัสดุ,หัวหน๎าเจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ,ผ๎ูควบคุมงาน 
                              - การท ารายงานการจัดซื้อจัดจ๎างพัสดุ, วิธีการจัดซื้อจัดจ๎างถูกต๎องตามระเบียบฯ วําด๎วยพัสดุ  
                              - การแตํงต้ังและการปฏิบัติหน๎าท่ีของคณะกรรมการและประชาคมในการจัดซื้อหรือจัดจ๎าง  
                              - การจัดทาประกาศและเอกสารประกอบการสอบราคาและประกวดราคาจัดซื้อหรือจัดจ๎าง  
                              - การสํงเผยแพรํหรือการปิดประกาศสอบราคาและการประกวดราคาการจัดซื้อหรือจัดจ๎าง  
                              - การจัดทาบันทึกข๎อตกลงซื้อหรือจ๎าง (ใบส่ังซื้อ/ส่ังจ๎าง) และสัญญาหรือสัญญาจ๎าง  
                              - การรายงานของเจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ, กรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ๎าง, ผ๎ูควบคุมงาน  
                          ๖.๒ การตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม การเก็บรักษา การจ าหนํายพัสดุ การรายงานตํางๆ  
                               - การน าพัสดุลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ,การก าหนดเลขรหัส,การเบิกใช๎พัสดุ, การดูแลรักษา  
                               - การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช๎ระหวํางปีและคงเหลือเมื่อตอนส้ินปี, การจ าหนํายพัสดุ  
                          ๖.๓ การตรวจสอบยานพาหนะ การส่ังจํายน้ ามันเช้ือเพลิง การซํอมบ ารุง รวมท้ังดูแลรักษา  
                               - การจัดท าและการบันทึกแบบการใช๎รถยนต์ (แบบ ๑-แบบ ๖)  



   
 

                               - การจัดท าเกณฑ์การส่ังจํายน้ ามันเช้ือเพลิงของรถยนต์สํวนกลางและเกณฑ์อัตราส้ินเปลือง 
     แตํละคัน  
                 ๗.  กิจกรรมการตรวจสอบด๎านการจัดเก็บรายได๎ การพัฒนารายได๎ และเรํงรัดรายได๎  
                     ๗.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ Manual (บันทึกด๎วยมือ)  
                           - การจัดท าแผนท่ีภาษีทะเบียนทรัพย์สิน, การปรับปรุงแผนท่ีภาษีทะเบียน เป็นปัจจุบัน  
                           - การประกาศเชิญชวนให๎ผ๎ูเข๎าขํายเสียภาษีรับแบบและยื่นแบบเสียภาษี ตามก าหนดเวลา  
                           - การรับยื่นแบบและการประเมินภาษี (ภาษีปูาย, ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน, ภาษีบ ารุงท๎องท่ี)  
                           - การจัดเก็บ, การคิดคําปรับ, การคิดเงินเพิ่ม, การผํอนชาระและการออกใบเสร็จรับเงิน  
                           - การรายงานผ๎ูช าระภาษี (กค.๑) ลูกหนี้ค๎างช าระภาษี (กค.๒), รายละเอียดผ๎ูไมํยื่นแบบ (กค.๓)  
                           - การด าเนินการเรํงรัดติดตามภาษีค๎างชาระ, การบังคับคดีและการจ าหนํายลูกหนี้ภาษี  
                           - การตรวจสอบระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ LTAX  
                      ๗.๒  การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ E-Laas (บันทึกบัญชีด๎วยระบบคอมพิวเตอร์)  
                           - การตรวจสอบระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ LTAX  
                   ๘. เรื่องอื่นๆ 
                           - การตรวจสอบเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
                           - การติดตามประเมินผลการใช๎จํายเงินอุดหนุนของหนํวยงานท่ีขอรับการสนับสนุน  
                           - การเบิก-จํายพัสดุรวมท้ังการดูแลรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ 
                           - การจัดท าบันทึกและควบคุมการใช๎ยานพาหนะ   
                 กองช่าง 
                          ๑. ฝุายกํอสร๎าง     
                                  - การกํอสร๎างและบูรณะถนน 
                                  - การกํอสร๎างสะพานและเข่ือน 
                                  - การปฏิบัติงานธุรการและข๎อมูลการกํอสร๎าง 
                          ๒. ฝุายออกแบบและควบคุมกํอสร๎าง 
                                  - งานส ารวจและออกแบบ 
                                  - การประมาณราคากํอสร๎าง 
                                  - การด าเนินงานควบคุมงานกํอสร๎าง 
                                  - การขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอน เคล่ือนย๎ายและใช๎หรือเปล่ียนการใช๎อาคาร 
                         ๓. ฝุายผังเมือง 
                                  - การด าเนินการส ารวจและแผนท่ีในพื้นท่ีต าบล 
                                  - งานวางผังและพัฒนาเมือง 
                                  - งานควบคุมอาคารและผังเมือง  
                          ๔. ฝุายสาธารณูปโภค 
                                  - การด าเนินงานบริการไฟฟูาสาธารณะ 
                                  - การด าเนินงานบริการและประสานสาธารณูปโภค                          
                          ๕. งานด๎านอื่นๆ 
                                  - การเบิก-จํายพัสดุรวมท้ังการดูแลรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ 



   
 

                                  - การจัดท าบันทึกและควบคุมการใช๎ยานพาหนะ   
                กองการศึกษา  
                       ๑. ฝุายสํงเสริมและประสานงานการศึกษา 
                                 - งานธุรการ 
                                 - งานด๎านการด าเนินงานด๎านงานข๎อมูลและวิชาการศึกษา 
                                 - งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                       ๒.  ฝุายสํงเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                 - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
                                 - อาหารเสริมนม(นม) 
                                 - งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                       ๓. ฝุายแผนงานและโครงการ 
                                  - งานสํงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เชํน การด าเนินงานเกี่ยวกับ 
                                    โครงการตํางๆ เชํน โครงการวันเด็ก, โครงการรดน้ าด าหัวผ๎ูสูงอายุ, โครงการ 
                                    สํงเสริมกีฬาและสันทนาการ, โครงการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น 
                       ๔.  เรื่องอื่นๆ  
                                 - การเบิก-จํายพัสดุรวมท้ังการดูแลรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ 
                                 - การควบคุมการใช๎ยานพาหนะ 
                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                       ๑. ฝุายอนามัยและส่ิงแวดล๎อม 
                                 - การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
                                 - งานการควบคุมสถานท่ีจ าหนํายอาหารและสะสมอาหาร 
                                 - งานชีวอนามัยและส่ิงแวดล๎อม 
                       ๒. ฝุายรักษาความสะอาด 
                                 - การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
                       ๓. ฝุายสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
                                 - งานหลักประกันสุขภาพและการสํงเสริมสุขภาพของประชาชนในต าบลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
โครงการตํางๆ เชํน โครงการพํนหมอกควัน, โครงการมอบทรายอะเบท, โครงการรณรงค์ปูองกันไข๎เลือดออก  
                                 - งานสาธารณสุขต าบลหาดกรวด 
                       ๔.  เรื่องอื่นๆ  
                                 - การเบิก-จํายพัสดุรวมท้ังการดูแลรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ 
                                 - การควบคุมการใช๎ยานพาหนะสํวนกลาง 
                 กองส่งเสริมการเกษตร 
                       ๑. ฝุายธุรการและข๎อมูลท่ัวไป 
                                 - การด าเนินงานด๎านงานธุรการและงานสารบรรณ 
                       ๒. ฝุายสํงเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
                                 - งานวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร 



   
 

                                 - งานสัตวบาลและสํงเสริมปศุสัตว์                    
                                 - งานสํงเสริมการเกษตรและปศุสัตว์การด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ๎า 
                                 - งานควบคุมและปูองกันโรคระบาดทางการเกษตร,โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
                                   การเพาะปลูกพืชและด๎านปศุสัตว์ให๎เกษตรกรในพื้นท่ี 
                        ๓. เรื่องอื่นๆ 
   - การเบิก-จํายพัสดุรวมท้ังการดูแลรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ 
                               - การควบคุมการใช๎ยานพาหนะสํวนกลาง 
                   ตรวจสอบการด าเนินงาน  
                                    ๑. ติดตามประเมินผลความก๎าวหน๎าและผลส าเร็จโครงการตํางๆ 
                   ติดตาม สอบทานความครบถ๎วนองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของหนํวยงานยํอย 
                           ๑. การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ฯ 
                           ๒. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ฯ ข๎อ ๖ 
  เมื่อด าเนินการตรวจสอบเสร็จส้ินแล๎ว จะจัดท ารายงานเสนอผํานปลัดเทศบาลให๎ผ๎ูบริหารรับทราบตามผลท่ี
ตรวจพบ เพื่อให๎ผ๎ูบริหารพิจารณาส่ังการตํอไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
          ระหวํางปี ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหนํวยงาน จึงไมํมีคําใช๎จํายในการด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 หนํวยตรวจสอบภายใน  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        การบริหารงานมีความโปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎  
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการบริหารศูนย์รวมขําวการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น 
 ๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
           ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกํอให๎เกิดผลกระทบโดยตรงตํอเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและความมั่นคงของชาติ  ท่ี
ส าคัญปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสํวนใหญํเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎างของภาครัฐท่ีคํอนข๎างเป็นระบบปิด กลําวคือ ผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎องกับงานซื้อหรืองานจ๎างโดยสํวนใหญํเป็นบุคลากรภายในสํวนราชการเจ๎าของโครงการจัดซื้อจัดจ๎าง โดยต้ังแตํ
เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ หัวหน๎าเจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ ผ๎ูปิดและปลดประกาศ คณะกรรมการชุดตํางๆ ต้ังแตํคณะกรรมการเปิดซอง 
คณะกรรมการรับและเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ๎าง ผ๎ูควบคุมงาน 



   
 

รวมถึงคณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นบุคคลภายในสํวนราชการนั้นท้ังหมด หลายหนํวยงานจึงหาทางปูองกันโดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทยให๎จัดต้ังศูนย์รวมขําวการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นไว๎ที่หนํวยงานระดับ 
อ าเภอ ในการเป็นสํวนกลางการจัดซื้อจัดจ๎างตํางๆ เพื่อให๎เกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ทุกภาคสํวน  
 เทศบาลต าบลหาดกรวด เป็นหนํวยงานหนึ่งท่ีใช๎บริการศูนย์รวมขําวการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวย การบริหารราชการ
สํวนท๎องถิ่นอ าเภอเมือง  ในการด าเนินงานให๎มีความโปรํงใส มีสํวนรํวมของประชาชน สามารถ ตรวจสอบได๎ 
๓. วัตถุประสงค์ 
        ๓.๑ เพื่อให๎การจัดซื้อจัดจ๎างเกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎  
        ๓.๒ เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎างของ เทศบาล 
        ๓.๓ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          จ านวน ๑ แหํง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          ศูนย์รวมขําวการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นอ าเภอเมือง 
๖. วิธีด าเนินการ       
         ๖.๑ อุดหนุนงบประมาณให๎หนํวยงานท่ีเป็นเจ๎าภาพด าเนินการบริหารศูนย์รวมขําวการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวย 
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นอ าเภอเมือง  
         ๖.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง ณ ศูนย์รวมขําวการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น อ าเภอเมือง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ๙.๑  ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
           ๙.๒ กองคลัง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
       ๑๐.๑ การจัดซื้อจัดจ๎างเกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎  
        ๑๐.๒ ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎างของ เทศบาล 
       ๑๐.๓ มีศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง  
 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล และมาตรการเกี่ยวกับข๎อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ้งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับท่ี 



   
 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ สภาเทศบาล ประกอบด๎วยสมาชิกสภาท๎องถิ่น  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งในแตํละหมูํบ๎านใน
เขตเทศบาลต าบลนั้น มีหน๎าท่ีให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล พิจารณาและให๎ความเห็นชอบ รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี และรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ 
รายจํายเพิ่มเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ให๎เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ท๎องถิ่น เทศบัญญัติ ระเบียบ และข๎อบังคับของทางราชการ  
 เทศบาลต าบลหาดกรวด พิจารณาแล๎วเพื่อให๎สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด ได๎มีความรู๎ ความสามารถในการ
ด าเนินงานกิจการสภา จึงได๎จัดท าโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภา เทศบาลต าบลหาดกรวด  ประกอบด๎วยฝุาย
บริหาร มีหน๎าท่ีบริหารงานเทศบาลต าบลหาดกรวดให๎เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งการบริหารงานต๎องมีการ
ตรวจสอบอยูํเสมอ เพื่อตรวจสอบวําการบริหารงาน เกิดผลส าเร็จ สร๎างความพึงพอใจแกํประชาชน ตลอดจน การบริหารงาน
ปลอดการทุจริต คอร์รัปช่ัน และฝุายนิติบัญญัติ ของ เทศบาล คือ ฝุายสภา  มีหน๎าท่ี ตรวจสอบการบริหารงานของฝุาย
บริหาร ภูมิความรู๎ และเทคนิควิธีการ จึงเป็นเครื่องมือส าหรับสํงเสริมศักยภาพในการตรวจสอบของฝุายนิติบัญญัติ ซึ่งต๎องมี
การอบรม พัฒนาความรู๎ ตลอดจน มีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพื่อให๎การตรวจสอบ
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสํงเสริมให๎มีการตรวจสอบการท างานของฝุายบริหาร  
 ๓.๒ เพื่อให๎การบริหารงานของฝุายบริหารเกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑  สมาชิกสภาเทศบาล ได๎รับการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู๎ จากหนํวยงาน เทศบาลหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
อยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง  
 ๔.๒  ในแตํละปี สมาชิกสภา เทศบาล ร๎อยละ ๗๐  ได๎รับการอบรมและพัฒนาความรู๎  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ สํง สมาชิกสภา เทศบาล เข๎ารับการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู๎ จาก หนํวยงาน เทศบาล หรือหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง ให๎ได๎ร๎อยละ ๗๐ ของจ านวน สมาชิก ท้ังหมด 
 ๖.๒ ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจสอบการท างานของฝุายบริหาร เชํน การตั้งคณะกรรมการกิจการ
สภาด๎านตําง ๆ และแตํงต้ังคณะกรรมการด๎านปูองกันและปราบปรามการทุจริตของฝุายสภา เทศบาล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ๙.๑ งานกิจการสภาเทศบาล 
 ๙.๒ ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด   
 
 



   
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ฝุาย สภาเทศบาล ได๎รับการอบรมพัฒนาความรู๎ และน าความรู๎มาบูรณาการตรวจสอบการท างานของฝุาย
บริหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ การบริหารงานของฝุายบริหาร เกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Commuonity)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝึกอบรมผ๎ูน าชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในการปูองกันปราบปรามการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
           เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันกํอให๎เกิดผลกระทบโดยตรงตํอเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและความมั่นคงของ
ชาติ  ประชาชนจึงมีความคาดหวังตํอกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากขึ้นตามล าดับ  
กลําวได๎วําประชาชนเริ่มต่ืนตัวในสิทธิ เสรีภาพและสังคมเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของกระแสบริโภคนิยมอันเป็นสาเหตุของการ
ทุจริต  ท้ังนี้จะเห็นได๎จากการมีแนวรํวมของประชาชนทุกภาคสํวนท่ีเป็นเครือขําย/สมาชิกในการแจ๎งเบาะแสการทุจริตและมี
การรณรงค์สร๎างจิตส านึกความซื่อสัตย์ สุจริตมากขึ้น  ตลอดจนประชาชนเริ่มหันมามองกระบวนการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตวําได๎ท าหน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมายตามความคาดหวังของประชาชนท่ีต๎องการความโปรํงใส  ตรวจสอบได๎แล๎วหรือไมํ 
กลไกของกระบวนการปูองกันปราบปรามการทุจริตมีการปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต การท่ีจะขับเคล่ือนกระบวนการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต กลไกส าคัญประการหนึ่งท่ีจะขับเคล่ือนกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตนั้น
จ าเป็นต๎องมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมและคํานิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในขณะท่ีต๎องน าหลัก
ประชาธิปไตยมาใช๎  โดยเฉพาะการสํงเสริมให๎ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการปูองกันและปราบปรามทุจริต
มากขึ้นในลักษณะของพหุภาคี โดยให๎เรียนรู๎รํวมกันและพัฒนาศักยภาพของประชาคมมากขึ้น  ซึ่งรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได๎สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน     
            เทศบาลต าบลหาดได๎รับความรํวมมือจากผ๎ูน าชุมชน เครือขํายภาคประชาชน และเยาวชน จึงได๎จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมผ๎ูน าชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในการปูองกันปราบปรามการทุจริต ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
         ๓.๑ เพื่อสร๎างจิตส านึกและความตระหนักให๎แกํผ๎ูน าชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต 
        ๓.๒ เพื่อให๎ผ๎ูน าชุมชน ประชาชน และเยาวชน ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันปราบปรามการทุจริต  
         ๓.๓ เพื่อสร๎างเครือขํายจากทุกภาคสํวนในการปูองกันปราบปรามการทุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผ๎ูน าชุมชน ประชาชน และเยาวชนต าบลหาดกรวด  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          สถานท่ีอบรมก าหนดตามความเหมาะสม 
๖. วิธีด าเนินการ       
 ๖.๑ เขียนโครงการเสนอผ๎ูมีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 



   
 

 ๖.๒ แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  
๖.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
๖.๔ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ระหวํางปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมํใช๎งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผ๎ูน าชุมชน ประชาชน และเยาวชน เกิดจิตส านึกและความตระหนักในการปูองกันปราบปรามการทุจริต 
        ๑๐.๒ ผ๎ูน าชุมชน ประชาชน และเยาวชน มีสํวนรํวมในการปูองกันปราบปรามการทุจริต  
        ๑๐.๓ เกิดเครือขํายจากทุกภาคสํวนในการปูองกันปราบปรามการทุจริต  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 


