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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลไอย่างเป็นรูปธรรม ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุดจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.256๒ – 2564) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
เทศบาลต าบลคลองขุด ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม 
ค าสั่ง คสช.ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติด้วย 

 

 
งานนิติการ ฝ่ายอ านวยการ 

       ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 
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ส่วนที ่๑ 
บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและยังท าลายทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาใน
ทุก ๆ ด้านด้วย 
  สิ่งจูงใจที่ท าให้บุคลากรของท้องถิ่น ให้อ านาจหน้าที่ของตนไปทางที่ไม่ชอบ ประกอบด้วย 2 
ปัจจัยหลัก คือ 

1. ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมี
จิตส านึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อใจมากมาย
ขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์กรหลงใหล ใช้อ านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง ในทาง
ตรงกันข้ามจากจิตส านึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอก 
ก็จะยิ่งมีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีไม่ชอบ ไม่บังควร 

2. ปัจจัยภายนอก  เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อ
การท าให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้อง
เฉพาะกับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น จึงไม่ใช่วิสัยของคนท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 
  อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นค าตอบสุดท้ายที่จะท าให้คนตัดสินใจใช้
อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ เพราะแม้ประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับจะมีมากมายสักปานใด แต่ถ้าการใช้อ านาจ
หน้าที่ดังกล่าวไปแล้ว มีเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มาก ก็จะท าให้เกิดความลังเล ไม่กล้าเสี่ยง
ตัดสินใจท าความผิด และสิ่งที่จะท าให้การใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว  
ดังนั้นควรท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินการได้ทุกข้ันตอน และค านึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
            รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยยึดหลักการแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการ
แผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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           เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร 
ปกครองท้องถิ่น และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ได้มี 
ส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยมิชอบ มีการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
            จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
            ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่งจะต้องมีจิตส านึก ค่านิยม  ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนๆและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
            เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึด
หลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1.เพ่ือให้เทศบาลต าบลคลองขุดใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลคลองขุด 
2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลต าบลคลองขุด ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็ง 
4.เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลคลองขุด 
5.เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 



๖ 

 

4.  เป้าหมาย  
1.ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลคลองขุด ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกใน
เรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
2. เทศบาลต าบลคลองขุดมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
4. เทศบาลต าบลคลองขุดสามารถพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ให้เหมาะสม 
5. เทศบาลต าบลคลองขุดพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกกันและปราบปรามการทุจริต 
 
5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลคลองขุด    
มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลต าบลคลองขุด 
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามทุจริต 
6. เทศบาลต าบลคลองขุดได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลคลองขุด 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓  ปี 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ ตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง 
ข้าร า ช ก า ร 
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจ า
ของ องค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการองค์กรโปร่งใส       
มีวินัย ไร้คอร์รัปช่ัน 

๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑ 

  ๑.๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒ 

  ๑ . ๑ . ๓  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ 

  ๑.๑.๔ โครงการจัดองค์ความรู้ใน
องค์กร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ 

  ๑.๑.๕ มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลคลองขุด” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๕ 

  ๑.๑.๖ มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบล
คลองขุด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๖ 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ ตระหนัก
แก่ ประชาชน
ทุกภาค ส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการรักษ์คลอง รักษ์ป่า 
รักษ์หอยขาว 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗ 

  ๑.๒.๒ โครงการคลองสวยน้ าใส ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘ 

ส่วนที่ ๒ 



๘ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓  ปี 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๑.๒ .๓ โครงการสนับสนุนการ

บริหารจั ดการศูนย์บริ การและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร
ประจ าต าบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๙ 

  ๑.๒.๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสามแยกโรงเรียนสตูลวิทยา 
และสองข้างทางถนนยนตรการก าธร 
ต าบลคลองขุด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑๐ 

  ๑.๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑ 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ ตระหนัก
แก่เด็กและ 
เยาวชน 

๑.๓.๑ กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๒ 

  ๑.๓.๒ โครงการอาหารกลางวันตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑๓ 

  ๑.๓.๓ โครงการโตไปไม่โกง ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑๔ 

  ๑.๓.๔ โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเทศบาล๑ 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๕ 

  ๑.๓.๕ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑๖ 

 รวม จ านวน ๑๖  โครงการ     
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 การแสดง
เจตจ านง ทาง
การเมืองในการ 
ต่อต้านการ
ทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

๒.๑.๑  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านง
ต่ อต้ านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑ 

 2.2 มาตรการ
สร้าง           
ความโปร่งใสใน
การ ปฏิบัติ
ราชการ  

๒.๒.๑ กิจกรรมจัดท าคู่มือการขอ
อนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒ 

  ๒.๒.๒ มาตรการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้เสียภาษี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓ 

  ๒.๒.๓ กิจกรรมการส่งน้ าบริการ
ประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔ 



๙ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓  ปี 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๒.๒.๔ มาตรการสร้างความโปร่งใส

ในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๕ 

  ๒.๒.๕ โครงการการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาล
ต าบลคลองขุด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๖ 

 2.3 มาตรการ
การใช้ ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ี ให้เป็นไป
ตาม หลักการ
บริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓ .๑  กิ จกรรมจัดท าแผนภู มิ
ขั้ น ต อ น ก า ร ข อ แ ล ะ ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๗ 

  ๒.๓.๒ กิจกรรมแสดงขั้นตอนการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
และภาษีบ ารุงท้องที ่

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๘ 

  ๒.๓.๓ มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ  อนุญาต สั่ งการ เพื่ อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๙ 

  ๒ . ๓ . ๔  ม า ต ร ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
ผู้อ านวยการกองทุกกอง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑๐ 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติ แก่
หน่วยงาน/
บุคคล ในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติ ตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

     

 2.5 มาตรการ
จัดการ             
ในกรณีได้ทราบ
หรือ  
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ  
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑๑ 



๑๐ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓  ปี 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๒.๕.๒ มาตรการ “ให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑๒ 

  ๒.๕.๓ มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑๓ 

 รวม จ านวน ๑๓ โครงการ     
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร ใน
ช่องทางที่เป็น
การ อ านวย
ความสะดวกแก่ 
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ 
หน้าท่ีของ
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑ 

  ๓.๑.๒ มาตรการก ากับติดตามการ
เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ า วสารองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒ 

 3.2 การรับฟัง
ความ คิดเห็น 
การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์  
ของประชาชน 

๓.๒.๑ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
โครงการถนนปลอดถังขยะ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓ 

  ๓.๒.๒ กิจกรรมการด าเนินการกรณี
ร้องเรียนโรงผลิตขนมจีน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔ 

  ๓.๒.๓ โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕ 

  ๓.๒.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลต าบลคลอง
ขุด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๖ 



๑๑ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓  ปี 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสรมิ

ให้ ประชาชน มี
ส่วนร่วมบริหาร 
กิจการของ
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลคลองขุด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗ 

  ๓ .๓ .๒  ม าต รการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลคลองขุด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘ 

 รวม จ านวน ๘ โครงการ     
4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบ
ตรวจสอบ
ภายในและ การ
ควบคุมภายใน  

๔.๑.๑ มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบล
คลองขุด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑ 

 4.2 การ
สนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตาม ช่องทางที่
สามารถ 
ด าเนินการได ้

     

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภา ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒ 

  ๔.๓.๒ โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เ กี่ ย วข้ อ งส าหรับผู้ บริ หารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ 

 4.4 การเสริม
พลังการมี ส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) 
และ บูรณาการ

๔.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔ 



๑๒ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓  ปี 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

  ๔.๔.๒ กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕ 

 รวม จ านวน  ๕  โครงการ     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๑  

 
1. ชื่อโครงการ 

   โครงการองค์กรโปร่งใส มีวินัย ไร้คอรัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ภายใต้บริบทของประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยน
ได้อย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ท าให้กระบวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศขาดความสมดุล 
และก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริต 5 ประเภทได้แก่ การ
ทุจริตต าแหน่งหน้าที่ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการสัมปทาน การทุจริตโดยการท าลายระบบ
ตรวจสอบอ านาจรัฐ และการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความม่ันคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์
และความเชื่อม่ันต่อสายตาประชาคมโลก 

         ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นตาม
แนวทางการปลุกจิตส านึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบ และเฝ้าระวังเชิงรุก กองคลัง เทศบาลต าบล
คลองขุด จึงจัดอบรมโครงการองค์กรโปร่งใส มีวินัย ไร้คอรัปชั่น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิด
ความเชื่อมั่นและศรัทธา รวมทั้งสร้างสังคมไทยให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Clean&Clear Society) 
และเกิดความเป็นธรรม (Free&Fair Society)  อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และประเทศชาติ
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

3.๑. เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

3.2 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
ค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

3.4 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ใน
การแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 

3.5 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
ภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ 

3.6 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และเสริมสร้างทัศนคติเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริต และได้
รับทราบถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตผ่านสื่อที่จัดแสดงภายในสถานที่ไปศึกษาดูงาน 

 



๑๕ 

 

4. เป้าหมาย 

4.๑. บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

4.2 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 

4.3 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4.4 บุคลากรในองค์กรไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือ
บุคคลใกล้ชิด 

4.5 บุคลากรในองค์กรมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตภายใน
หน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

5.1 จัดฝึกอบรม “มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ”ณ ห้องประชุมนกน้ า     
รีสอร์ท 

5.2 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. 

6. วิธีการด าเนินการ 

 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้ 

 - ฝึกอบรม “มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ” วันที่ 31 ตุลาคม  2561   

 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 - 3 พฤศจิกายน  2561   

7. ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                           
 วันที่ 31 ตุลาคม 2561  – วันที่ 3 พฤศจิกายน  2561   

8. งบประมาณในการด าเนินการ   135,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง เทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1  บุคลากรเทศบาลต าบลคลองขุดเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  

 10.2 ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการให้บริการของบุคลากร ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 
ส่งผลให้เทศบาลต าบลคลองขุดเป็น “องค์กรโปร่งใส มีวินัย ไร้คอรัปชั่น” ตลอดไป 

 
 



๑๖ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒ 
 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กู้ชีพ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลคลองขุดได้เข้าร่วมโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลสตูล  
เปิดให้บริการโดยการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลคลองขุดขึ้น ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เรียกใช้บริการ
โดย โทร 1669  โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นผู้ให้บริการประจ าหน่วยกู้ชีพ เจ้าหน้าที่เป็น
บุคลากรผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานด่านหน้า ดูแลประชาชนเมื่อบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉิน ในพ้ืนที่แต่ละ
ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่เทียบเท่าประชาชนชุมชนเขตเมือง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ต้อง
ผ่านการอบรม หลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) หรือ การปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐาน First Responder : FR และได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาสากู้ชีพ โดยเริ่มท าแผนพัฒนา
งานด้านกู้ชีพ มีรถรับส่งผู้ป่วย มีเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับท างานกู้ชีพ  ประสบการณ์การท างานของเจ้าหน้าที่
กู้ชีพเทศบาลต าบลคลองขุดพบปัญหาที่ต้องดูแลผู้ป่วยอาการหนักในชุมชนก่อนส่งถึงโรงพยาบาล เช่น  หอบ
หืด ชัก ช็อก หัวใจ คลอดฉุกเฉิน บาดเจ็บรุนแรง จะช่วยอย่างไร  แม้จังหวัดจะมีระบบเรียกรถพยาบาลทีมข้ัน
สูงออกไปรับช่วงต่อระหว่างทางแล้วก็ตาม แต่ความมั่นใจในการปฏิบัติงานก็ยังรู้สึกหวั่น ๆ กลัว ๆ กลัวดูแล
ประชาชนได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เทศบาลต าบล
คลองขุดข้ึน เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กู้ชีพเป็นการจัดหลักสูตรต่อยอดให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เน้นทบทวน
และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักและสถานการณ์รุนแรง
ระหว่างรอทีมกู้ชีพขั้นสูงมารับระหว่างทาง  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในกรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 
 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 พนักงานกู้ชีพเทศบาลต าบลคลองขุดทุกคน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองขุด 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติที่มีอาการหนักและสถานการณ์รุนแรง
ระหว่างรอทีมกู้ชีพขั้นสูงมารับระหว่างทาง  

- ฝึกประเมินสถานการณ์ จัดความปลอดภัย และฝึกการประเมินผู้ป่วยขั้นต้น     



๑๗ 

 

- ฝึกประเมินสภาพและดูแลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- ฝึกยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
- ฝึกปฏิบัติบทบาทช่วยพยาบาลในช่วงประเมินคัดแยกผู้ป่วยระยะต้น 
- ฝึกปฏิบัติบทบาทช่วยพยาบาลคัดแยกผู้ป่วยระยะที่สอง พร้อมยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุด

รับผู้ป่วยรักษาพยาบาล แดง เหลือง เขียว และอยู่ช่วยปฐมพยาบาล 
 - ฝึกทักษะการเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างน าส่ง 

 6.3 ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ าลอง 
  1) สถานการณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บ (Trauma) เช่น อุบัติเหตุจราจร, ประสบเหตุเพลิงไหม้, ตก
จากที่สูง, ถูกท าร้ายร่างกาย 
  2) สถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Non-trauma) ทั้งในทารก เด็กและผู้ใหญ่ เช่น 
   - หมดสติ 
   - วัสดุ/เศษอาหารติดคอ 
   - เจ็บหน้าอก 
   - หายใจหอบ 
   - ชัก 
   - อาเจียนเป็นเลือด 
   - ได้รับพิษ 
   - คลอดฉุกเฉิน 
   - ภาวะฉุกเฉินทางสูติ-นรีเวช 
   - จมน้ า 
  3) สถานการณ์สาธารณภัย (Hazards) หรืออุบัติภัยหมู่ (Mass casualty) เช่น 
   - อุบัติเหตุจราจร 
   - ไฟไหม้ 
   - สารเคมีรั่วไหล 
   - จลาจล 
   - ระเบิด 
 6.4 ฝึกปฏิบัติและทบทวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 
 6.5 สรุปและประเมินผล 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ  
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประเภทรายจ่ายประจ า  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้เป็นค่าจัดท าโครงการ “อบรมพนักงานกู้ชีพ”  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 



๑๘ 

 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 เจ้าหน้าที่กู้ชีพมีทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักและสถานการณ์รุนแรง 

10.2 ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานตามระบบบริการการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาลตลอดทั้งลด
การสูญเสียหรือลดการเกิดความพิการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๙ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๓ 
 
 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

2.  หลักการและเหตุผล 
  จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และรุนแรงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
เทคโนโลยี  ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวเพ่ือยืนหยัดแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างมีศักยภาพ  นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลประการหนึ่ง คือการพัฒนาคุณภาพข้าราชการให้มีทัศนคติที่เอ้ือต่อการบริหารประชาชน
รวมทั้งทบทวนกฎหมาย ระเบียบ  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  อันจะท าให้การบริหารราชการมีความ
ยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบและประเมินผลได้เป็นระบบและเป็นธรรมในการพัฒนาเทศบาล 
บุคลากรท้องถิ่นนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงาน  เพราะเป็นบุคคลที่เข้ามาท าหน้าที่เป็นกลไกใน
การบริหารงานของท้องถิ่นตามนโยบายของผู้บริหาร หากไม่มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาแล้ว 
การพัฒนาก็ยากที่จะประสบผลส าเร็จ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรท้องถิ่นได้มีความรู้  ความ
เข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาเทศบาล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  สามารถที่จะด าเนินการได้หลายวิธี เช่นการฝึกอบรมให้ความรู้
ในด้านต่างๆ การทัศนะศึกษาดูงานเป็นต้น และสามารถท าให้บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการได้พบเห็น  สามารถน าไปพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพตนเองและเทศบาลได้ เทศบาล
ต าบลคลองขุดจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  พัฒนาทักษะ  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  ให้มีทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  
  3.2  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม  สอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
  3.3  เพ่ือให้บุคลากรท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาเทศบาล  
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  3.4  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรท้องถิ่นเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  ปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  3.5  เพ่ือให้บุคลากรท้องถิ่น น าประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาเทศบาลต่อไป 



๒๐ 

 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทัศนะศึกษาดูงานในองค์กรต่างๆ แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น  45   คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  จัดการฝึกอบรม ณ ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และเดินทางทัศนะศึกษา   
ดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ระยะเวลาเตรียมการ 
   6.1.1  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   6.1.2  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   6.1.3  ประชาสัมพันธ์โครงการ แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างของเทศบาล เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
   6.1.4  จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ออกค าสั่ง บันทึกการยืมเงินตามโครงการ ฯลฯ 
  6.2  ระยะเวลาด าเนินการ 
   6.2.1 จัดอบรมตามโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
   6.2.2  ทัศนศึกษาดูงาน  
   6.2.3  สรุปผลส าเร็จของการด าเนินการอบรมตามโครงการ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ :  3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  :  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
   ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคลองขุด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑  ท าให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  10.2  ท าให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
เอ้ือต่อการให้บริหารประชาชน  
  10.3  ท าให้บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาเทศบาล โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  10.4  ท าให้บุคลากรท้องถิ่นเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  เพ่ิมขีดความสามารถ
สูงขึ้น 
                     10.5  ท าให้บุคลากรท้องถิ่นน าประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
เทศบาล 
 
 



๒๑ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 4 
 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจัดองค์ความรู้ในองค์กร  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ได้ ก าหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน แต่การจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จ าเป็นต้องมี “การจัดการ
ความรู้” ซึ่งเป็นการน าความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรและเป็นเครื่องมือของ
องค์กรและบุคลากรที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือยกระดับการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนงาน 
การให้บริการ การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทาง  ขององค์กร เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์อันเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  
  กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรจึงมีความส าคัญกล่าวคือ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ  ส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ “ก าหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” เทศบาลต าบล          
คลองขุด  จึงได้จัดท า โครงการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลคลองขุดเป็นไปอย่างรูปธรรม 

  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลสามารถ่ายทอดสู่
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น  
  3.4 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.5 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรท้องถิ่นเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน       ปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลคลองขุด ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 120 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 
 



๒๒ 

 

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

  6.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
  6.3 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 2๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
.  10.1  ท าให้เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  10.2  บุคลากรของเทศบาลต าบลคลองขุด มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  10.3  บุคลากรของเทศบาลต าบลคลองขุด ได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น 

 10.4 ท าให้บุคลากรเทศบาลต าบลคลองขุดเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน                       
ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๕ 
 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลคลองขุด” 

2.  หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ก าหนดให้ "รัฐ
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" 
  ตามที่เทศบาลต าบลคลองขุด  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลคลองขุด 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต าบลคลองขุด  เรื่อง 
มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม            
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,  มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ   พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งเทศบาลต าบลคลองขุด  ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลคลองขุด  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
คลองขุด” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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3.  วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลคลองขุด เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลคลองขุด  
6. วิธีด าเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลคลองขุดเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลคลองขุดเปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคลองขุด 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลคลองขุด 

 
 
 
 



๒๕ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลคลองขุด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลคลองขุดในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการ ใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลคลองขุด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลคลองขุด 

 



๒๖ 

 

 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลคลองขุด 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลคลองขุดน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลคลองขุดรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลต าบลคลองขุด 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลคลองขุดประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๗ 
 
 

1.โครงการรักษ์คลอง  รักษ์ป่า  รักษ์หอยขาว 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ป่าชายเลนเป็นแหล่งรวมพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งสัตว์บก สัตว์ปีกและสัตว์น้ า นับว่ามีความส าคัญต่อการ

ด ารงชีพของมนุษย์มากทั้งในเขตป่าชายเลนและตามแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะกุ้ง หอย ปู ปลา ที่มีมากมายหลายชนิด
ที่ชาวบ้านสามารถน ามารับประทานและขายเป็นรายได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นป่าชายเลน จึงเปรียบเสมือนตลาดสด
ส าหรับชุมชน ชุมชนชายฝั่งจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเป็น
หลัก 

นอกจากนั้นป่าชายเลนยังคอยเกื้อหนุนต่อทรัพยากรทางทะเล เช่น เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนชนิด
ต่างๆ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ านานาพันธุ์ ช่วยป้องกันการพังทลายชายฝั่งจากคลื่นลมและท าหน้าที่รักษา
สมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ที่เกื้อกูลต่อพันธุ์สัตว์และพรรณพืช รวมถึงลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
เป็นต้น มีป่าชายเลนหลายแห่งที่ถูกท าลายและส่งผลต่อจ านวนของสัตว์น้ าที่ลดลง ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการท ามาหากินเป็นอย่างมาก ดังนั้นป่าชายเลนจึงถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชุมชนและประเทศชาติ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล  เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าชายเลนจ านวน
มาก  และพ้ืนที่เหล่านั้นก็มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่แตกต่างกัน บางพ้ืนที่ยังมีความสมบูรณ์ของป่า     
ชายเลนและระบบนิเวศ  แต่บางพ้ืนที่กลับเสื่อมโทรมจากการบุกรุกของประชาชนทั้งเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและเพ่ือ
ใช้เป็นที่ท ามาหากิน  สัตว์น้ าบางชนิดที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มที่จะสูญพันธ์  โดยเฉพาะ “หอยขาว” ที่มีการจับโดย
ผิดวิธีจากประชาชนบางกลุ่มทั้งที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลคลองขุด ได้มีความตระหนักถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ ต่างๆเหล่านี้  จึงได้จัดท าโครงการ “รักษ์คลอง  รักษ์ป่า  รักษ์หอยขาว ประจ าปี 2562 ” ขึ้น  
โดยหวังว่าจะท าให้ประชาชนในชุมชนได้มีความตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ  โดยเฉพาะ
ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศ 
3.๒ เพ่ืออนุรักษ์พันธ์หอยขาวซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ให้สูญพันธ์ 
3.๓ เพ่ืออนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 4.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนัก และเข้าใจวิธีการเพ่ือร่วมกันอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนและ
ระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป 

4.2 ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศ 
 
 

 



๒๘ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 คลองท่าจีน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ติดป่าชายเลนในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดติด หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, 
และหมู่ท่ี 5  ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 
6.  วิธีด าเนินการ 

๑) ขออนุมัติโครงการ 
๒) เตรียมการวางแผนร่วมกับแกนน าเครือข่ายเช่น กรรมการกลุ่มอนุรักป่าชายเลนและหอยขาว    

กลุ่มอาสาสมัครการจัดการสิ่งแวดล้อม (อกส.)  
3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษา ขอค าแนะน า เรื่องระเบียบ กฎหมาย และหลักวิชาการ

ต่างๆ  
4) จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์หอยขาว เพ่ือชี้แจงพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนว

ทางการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์และวิธีการควบคุมการจับหอยขาวโดยใช้เครื่องมือ 
5) ด าเนินการสร้างพื้นที่อนุรักษ์หอยขาว เช่น ติดป้ายประกาศเขตอนุรักษ์ วางสิ่งกีดขวางเพ่ิมเติม 
6) จัดประชุม เปิดโครงการ วันท ากิจกรรมปลูกป่าและลงพื้นท่ีหอยขาว ดังนี้ 

 6.1  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น วัสดุส าหรับเป็นสิ่งกีดขวาง กล้าไม้   
6.2  ประสานผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดจุดปลูกป่า  เตรียมพ้ืนที่  และเตรียมความพร้อมใน

เรื่องต่างๆ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แกนน าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา 

และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า 
6.3 ปลูกป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง โดยขอรับสนับสนุนจกล้าไม้จากส านักป่าชายเลน (เช้า) 
 6.4 ส ารวจและท ากิจกรรมหาหอยขาวในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ (บ่าย) 

7) สรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ  
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประเภทรายจ่ายประจ า  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้เป็นค่าจัดท าโครงการ “รักษ์คลอง  รักษ์ป่า  รักษ์หอยขาว”  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑0.1 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน 
๑0.๒ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โดยเพาะป่าชายเลนและหอยขาว มีเพ่ิมข้ึน 
๑0.๓ ประชาชนในพ้ืนที่สามารถหาหอยขายขายสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม 
 
 



๒๙ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๘ 
 

๑. โครงการคลองสวยน้ าใส 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าในล าคลองตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคลองตาง ๆ ที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน
นในจังหวัดตาง ๆ ที่เปนปญหาที่สะสมมานาน ท าใหไมสามารถน าน้ ามาใชประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได
อยางเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท าใหสูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝงล าน้ า สงผลกระทบตอสิ่งที่
แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมของไทยที่เหมาะที่จะสงเสริมใหเปนแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า ปญหาของคุณภาพน้ า
ในคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ าเสียและของเสียจากแหลงก าเนิดตางๆ เช่น บ้านเรือน แหลงชุมชน และ
อาคารสถานประกอบการตาง ๆ ที่ทิ้งลงมาโดยไมไดรับการบ าบัด จึงมีผลท าใหไมสามารถที่จะน าน้ าในคลองไปใช
เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดไดนอกจากเพ่ือการคมนาคมสัญจรเทานั้น และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขินเมื่อถึงฤดูฝนก็ไม
สามารถระบายน้ าไดทันจึงเกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ กอใหเกิดความเสียหายแกชุมชน และบานเรือนที่อยู่ใน
บริเวณคลองนั้น  เนื่องจากแม่น้ าล าคลองต่างๆในปจจุบัน มีปญหาเรื่องน้ าเนาเสียและสกปรกจากการปล่อยสิ่ง
ปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ไมวาจะเปนสารเคมี เศษขยะตางๆ ซึ่งถาเกิดปญหาน้ าเนาเสียก็จะสงผลใหสัตวน้ า     
ไมสามารถด ารงชีวิตอยูได และเกิดการตายของสัตวน้ า ผู้คนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าก็ไมามารถใชน้ าไดและอาจ
ไดรับอันตรายจากเชื้อโรคตางๆในแม่น้ าล าคลอง  

 ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลคลองขุด มีล าคลองที่ล าคลองที่ส าคัญไหลผ่านพ้ืนที่ คือคลองม าบัง และใน
ปัจจุบันพบว่าได้มีการท าลายทัศนียภาพโดยการทิ้งขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ต่างลงในล าคลองสายนี้มาอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้คลองม าบังเกิดความสกปรก  ไม่สวยงาม และมีเศษกิ่งไม้กีดขวางหารไหลของน้ า  ประกอบกับ
การตื้นเขินของล าคลองที่เกิดจากการพังของดินริมตลิ่ง  เป็นผลให้เกิดปัญหาต่อการระบายน้ าในช่วงหน้าฝน และ
ส่งผลให้เดน้ าท่วมเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนในที่สุด 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลคลองขุด ได้มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้
จัดท าโครงการ “โครงการคลองสวยน้ าใสไร้มลพิษ” ขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยหวังว่าจะท าให้คลองม าบัง
มีความสะอาด ปราศจากมลพิษ และป้องกันปัญหาน้ าท่วมได้อีกทางหนึ่ง 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงสภาพคลองม าบังให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
3.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี และความเข็มแข็งของคนในชุมชน 
3.๓ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์ และปลูกฝัง

จิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ล าคลองได้รับการดูแลรักษาจากประชาชนให้มีคุณภาพที่ดี ไม่มีขยะมูลฝอย และสามารถใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 คลองม าบังในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 



๓๐ 

 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติโครงการ 
 6.2 เตรียมการวางแผนร่วมกับแกนน าเครือข่ายและปรสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 6.4 ด าเนินกิจกรรม 
  1)กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
   - อบรมให้ความรู้ 
   - รณรงค์สร้างจิตส านึก 
  2) กิจกรรมเก็บขนขยะและสิ่งกีดขวาง 
   - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ 
   - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แกนน าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา  และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ : ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑0.1 คลองม าบังมีคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐาน  ไม่มีขยะ และสิ่งกีดขวาง 
๑0.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
๑0.๓ ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๙ 
 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
2. หลักการและเหตุผล 
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 มุ่งเน้นให้
เกิดขบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาด้านการเกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วม อันเป็นนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่
ต้องการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจกรรมท้องถิ่นได้เอง โดยรัฐให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสงวนบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง จึง
ได้มีการบูรณาการให้มีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ องค์กร แกนน ากลุ่มอาชีพ และ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเป็นศูนย์กลาง และตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ได้สั่งการให้ทุกอ าเภอถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจที่ต้องถ่ายโอน จ านวน 2 ด้าน 9 ภารกิจ ตามหนังสือที่ มท 
0819/ว9683 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 23 เมษายน 2551 โดยมีใจความส าคัญถึงเรื่องการก าหนดรูปแบบการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรูปแบบการถ่ายโอนในลักษณะ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการร่วมกับรัฐ” โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับต าบล ดังนั้น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบลจึงเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการพัฒนาการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเป็นหนึ่งในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนให้ดูแลรับผิดชอบ เพ่ือให้มีงบประมาณที่
จะสามารถด าเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและสนองตามนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐที่บัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราที่ 78 ที่รัฐจะต้องกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง  
  ดังนั้น เพ่ือให้งานการบริหารงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
คลองขุด มีการขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถรองรับงานที่ได้รับการถ่ายโอนและด าเนินการไป
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนางานการเกษตรของต าบลคลองขุดได้ เทศบาลต าบลคลองขุด จึงได้
จัดท าโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรที่เทศบาลต าบลคลองขุด และ 
ชุมชนมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเองและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 
  3.2 เพ่ือให้มีการบริการทางด้านการพัฒนาการเกษตรที่มีการผสมผสานสามารถให้บริการแก่
เกษตรกรที่จุดเดียว โดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 



๓๒ 

 

  3.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพชุมชนในการวางแนวทางและพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาการ
เกษตร 
  3.4 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลและบริการ
ข่าวสารด้านการเกษตร และประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 

4. เป้าหมาย 
4.๑ กลุ่มเกษตรกร     จ านวน ๕๕ คน 
4.๒ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร   จ านวน ๑ แห่ง 
 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  5.๑ ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลคลองขุด 

5.๒ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรหมู่ที่ ๒ ต าบลคลองขุด  
5.๓ ศึกษาดูงานคณะกรรมการและเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร  
6.๒ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร 
6.๓ ศึกษาดูงานคณะกรรมการและเกษตรกร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน :  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 
 

9. ผลลัพธ์ 
  9.1 เกษตรกรมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเองและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  9.2 มีการบริการทางด้านการพัฒนาการเกษตรที่มีการผสมผสานสามารถให้บริการแก่
เกษตรกรที่จุดเดียว โดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
  9.๓ ต าบลคลองขุดมีศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลและ
บริการข่าวสารด้านการเกษตร และประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๐ 
 

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกโรงเรียนสตูลวิทยา และสองข้างทางถนนยนตรการ 
                    ก าธร  ต าบลคลองขุด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 

  ด้วยเทศบาลต าบลคลองขุด มีพ้ืนที่สีเขียวเป็นจ านวนมาก ได้แก่ พ้ืนที่สนามหญ้า สนามกีฬา 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่ไหล่ทางถนน ซึ่งต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาอยู่เสมอ โดยเฉพาะถนนสายหลักๆ 
ได้แก่ ถนนสายยนตรการก าธร รวมทั้งบริเวณสามแยกโรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้มาเยือนสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพได้อย่างเด่นชัด ดังนั้นบริเวณดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
อยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้แก่ชาวต าบลคลองขุด สร้างความสุนทรียภาพในการมองและความร่ม
รื่นให้แก่แขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือน 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือให้ทัศนียภาพของเมืองมีความผสมผสานกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน    
 สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 

 

3.2  เพ่ือการจัดหาพื้นที่ว่างพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
3.3  เพ่ือให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น 
3.4 เพ่ือให้ภาพลักษณ์ทีดี สวยงาม เมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง แก่นักท่องเที่ยวในการเปิดประตู 

สู่สมาคมอาเซียน 
3.5 เพ่ือรักษาสภาพความสมดุลของธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1  เชิงปริมาณ สามารถเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด 

             4.2 เชิงคุณภาพ สามารถสร้างภาพลักษณ์ทีดี สวยงาม เมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง แก่ 
                        นักท่องเที่ยวในการเปิดประตูสู่สมาคมอาเซียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 

  บริเวณสามแยกโรงเรียนสตูลวิทยา และสองข้างทางถนนยนตรการก าธร ต าบลคลองขุด 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 6.1 ลงส ารวจพื้นที่ส าหรับด าเนินโครงการ 
   6.2 จัดท าโครง    
  6.3 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
   6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
   6.5 สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมรายงานผล 
 
 



๓๔ 

 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

   ปีงบประมาณ 2562-2563 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองช่าง เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๑ 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์
ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็น
พรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของ
ประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพ
ปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต   
จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต
ให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ณ   
เว็บไซต์ของหน่วนงาน 
ของหน่วยงาน 
 ๒. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ ในขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการบริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 



๓๖ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๒ 
 
1.    ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านกีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  

      (กิจกรรมค่ายเยาวชน) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องตระหนักและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญที่มีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศในอนาคต เพราะเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน ประชาชน    
ในพ้ืนที่ และมีหน้าที่ในการจัดให้บริการสาธารณะประโยชน์ของเด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น 
เทศบาลควรจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้ กองการศึกษา เทศบาลต าบลคลองขุด มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนให้มีโอกาสในการพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และการมีส่วนร่วม                                                                                                     

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา                                           
3.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิด

ประโยชน์และห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด                                                                         
3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก        

ความสามัคคีในหมู่คณะ            

4.       เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เจ้าหน้าที่และวิทยากร    จ านวน  10  คน 

 4.2 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลคลองขุด   จ านวน  30  คน   

5.      พื้นที่ด าเนินการ  

    ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มรีสอร์ท อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

6.      วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
 6.2 กิจกรรมตามฐาน 
 6.3 กิจกรรมนันทนาการ 
 6.4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

7.      ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 



๓๘ 

 

8.     งบประมาณด าเนินงาน :  75,300  บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

9.     ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลคลองขุด 

10.     ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ  และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้                                    
10.2 เด็กและเยาวชนได้น าความรู้และประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป                                                                                                             
10.3 เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่ ๑๓ 

                          
1. โครงการอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

จากบริบทของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน)  มีพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าจ านวนมาก  จึงท าให้เป็น
แหล่งชุกชุมของสัตว์มีพาที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนและส่งเสริมให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนดูไม่
สวยงามสะอาดตา  ซึ่งส่งผลกระทบทั่งทางด้านการเรียนและการด าเนินชีวิตของนักเรียนรวมไปถึงบุคลากร
ทางการเรียนทุกคนที่ท างานอยู่ในโรงเรียน 

การแก้ปัญหาพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างยั่งยืนนั่นคือการน าหลักการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่   ซึ่งตั้งอยู่บน
กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลักปรัชญานี้ประกอบไปด้วย 3 หลักการ และ 2 เงื่อนไข
คือ หลักความพอประมาณ(Moderation) หลักความมีเหตุผล (Reasonableness) และหลักการมีภูมิคุ้มกัน
(Immunity) ส่วน 2 เงื่อนไข คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม 

นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) โดยส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการเกษตรและ
บริบทของชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก  ดังนั้นนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึงร่วมประชุมเสนอ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณโรงเรียน  เกิดเป็นโครงการอาหารกลางวันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 นักเรียนได้เรียนรู้ความสมัครสมานสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 นักเรียนน ามาประกอบเป็นอาหารกลางวันและน ากลับบ้านเพ่ือบริโภคภายในครอบครัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 
6. วิธีด าเนินการ  

1. ประชุมวางแผน 
2. เขียนโครงการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปผลโครงการ/รายงานผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
8. งบประมาณด าเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

นักเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่รกร้างภายในบริเวณโรงเรียนให้กลายเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานบริหาร 
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  



๔๐ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๑๔ 
 

1. โครงการโตไปไม่โกง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาขอโครงการ     
เนื่องจากโครงการคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี

คุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอา
รัดเอาเปรียบผู้อ่ืน สังคมและประเทศชาติ 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและ
เป็นธรรม 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจ าแนกชั่วดี 
สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 

3. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การรับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 

๔. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) ระดับชั้น อนุบาล – ป.๖ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) ระดับชั้น อนุบาล – ป.๖  มีจิตส านึกในเรื่อง 

คุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ ๘0 
5. พื้นที่ด าเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 
6. วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมวางแผน 
2. เขียนโครงการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีการศึกษา  
8. งบประมาณด าเนินการ  : ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 



๔๑ 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑ .นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) ระดับชั้นอนุบาล – ป.๖ มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิด

โตไปไม่โกง 
      ๒ .ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจการด าเนินงานโครงการ 

 
 
 

                                                                  

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔๒ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๕ 
 

1. โครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนเทศบาล ๑ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมส าคัญที่ช่วยเสริมทักษะการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพให้กับผู้เรียน ตลอดจนเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ได้สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้แก่นักเรียนทุกคนในการจัดการ
กิจกรรม ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  3.1  เชิงปริมาณ 

   3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
          3.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในด้านวิชาการและ ด้านทักษะชีวิต 
 3.2  เชิงคุณภาพ  

   3.2.1  นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
   3.2.2  นักเรียนสามารถร่วมกิจกรมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5.พื้นที่ด าเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 
6.วิธีการด าเนินการ 

1.เสนอโครงการ 
2.ประชุมชี้แจงโครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3.ด าเนินโครงการ 
4.ก ากับ นิเทศและติดตามผล 
5.ประเมินผล รายงานโครงการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2561 –  30 กันยายน  2562 

8.งบประมาณด าเนินการ  35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ : โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านท่าจีน ) จัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้นได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 



๔๓ 

 

มิติที่ ๑ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๖ 
 

    
1. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ทุกระดับชั้น คือ มีความเป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและเพ่ือสนองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่  2 ( พ.ศ.2552 - 2561) ในการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ มีคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วย
เสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร โรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
         3.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

3.2  เพื่อส่งเสริมยกย่องให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนตั้งแตช่ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6    

4.2.เชิงคุณภาพ 
  4.2.1.นักเรียนร้อยละ 75  มีคุณลักษณะดังนี้ คือ 
   -  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   -  มีความซื่อสัตย์สุจริต   
   -  มีวินัย มีความรับผิดชอบ   
   -  มีจิตสาธารณะ  
                            - ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

4..2.2 นักเรียนร้อยละ 75 เรียนรู้ประโยชน์การท าความดี ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
มากขึ้น   

4.3.3  นักเรียนห้องเรียนละ 1 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างของเด็กดีบ้านท่าจีน 
5. พื้นที่ด าเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 
6. วิธีด าเนินการ  

1.เสนอโครงการ 
2.ประชุมชี้แจงโครงการและก าหนดขอบข่ายความรับผิดชอบ 
3.ด าเนินการตามโครงการ 

 4.ก ากับ นิเทศติดตามผล 
5.ประเมินผล  รายงานโครงการ 



๔๔ 

 

7.ระยะเวลาด าเนินการ  
พฤษภาคม 2561 –  มีนาคม 2562 

8.งบประมาณด าเนินการ  1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 รายละเอียดดังนี้ 
 1.กิจกรรมบันทึกการท าความดี   จ านวน   500 บาท 

2.กิจกรรมเยาวชนไทยใจอาสา   จ านวน   500 บาท 
3.กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (เด็กดีบ้านท่าจีน) จ านวน   500 บาท 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 

9.ผู้รับผิดชอบ : โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน
และตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

10.2 นักเรียนเรียนรู้ประโยชน์การท าความดี ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนและ ชุมชน มากขึ้น 
 10.3 มีนักเรียนต้นแบบ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท าความดี ภายในโรงเรยีนอย่างน้อยห้องเรยีนละ 1 คน   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔๕ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 
 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2.  หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี 
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
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โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกค้นหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช่อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก 
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลคลองขุด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.5 จดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผดิชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคลองขุด 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปีจ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ล าดับข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒ 
 

 

๑. กิจกรรม จัดท าคู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การประกอบกิจการย่อมก่อให้เกิดการจ้างงาน  การพัฒนาเศรษฐกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  แต่ใน

ขณะเดียวกันหากไม่มีการควบคุมหรือก ากับดูแลที่เพียงพอการประกอบกิจการนั้น ๆ  อาจส่งผลต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชน  ตลอดจนผู้ประกอบการหรือพนักงานในสถานประกอบการของ
ตนเองได้   กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจึงมุ่งที่จะให้  การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้มีการประกอบ
กิจการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัยและสุขภาวะรอบสถานประกอบการนั้นให้มีการพัฒนาที่เกื้อหนุนกัน  การขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายที่ยืนยันว่าสถานประกอบการนั้นได้ตระหนักและพร้อมที่จะ
ร่วมมอืกับเทศบาลต าบลคลองขุดในการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนตลอดไป 

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลคลองขุด จึงเห็นควรให้มีการจัดท าคู่มือ
ประกอบการขออนุญาต เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องขออนุญาต
ประกอบกิจการทีต่้องขออนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทุกประเภท คือ กิจการตลาด กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  กิจการจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร กิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล ไว้บริการแก่
ประชาชนโดยทั่วไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตาม พรบ.การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
3.๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานกองสาธารณสุขในการให้บริการประชาชนทุกคน

ที่มาขอรับบริการ 
3.๓ เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 4.1 พนักงานที่รับผิดชอบงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 ผู้ประกอบการทุกประเภททุกราบจะได้รับบริการโดยใช้แนวทางเดียวกันทั้งหมดตามที่ก าหนด 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
๑) ศึกษาองค์ความรู้งานวิชาการ 
๒) ประชุมผู้บริหารเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินการและวัตถุประสงค์  
3) ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทางด าเนินการ 
4) ผู้รับผิดชอบจัดท าร่างคู่มือ 
5) ประชุมผู้บริหารเพื่อร่วมพิจารณา ตรวจสอบเอกสาร 
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6) จัดท าคู่มือฉบับสมบูรณ์พร้อมใช้และแจกจ่าย 
7) สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑0.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่สมบูรณ์ 
๑0.๒ สามารถน าคู่มือมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑0.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจกับคู่มือและการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๐ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓ 
 

1. ชื่อมาตรการ 

 มาตรการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เสียภาษ ี

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี
เป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี และเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนอันเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ซึ่งการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพต้องอาศัย
เทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะท าให้ชนะใจผู้รับบริการซึ่งสามารถกระท าได้ตั้งแต่ก่อนการติดต่อ ระหว่างการ
ติดต่อ และหลังการติดต่อ การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่ อถือ และสร้าง
ภาพลักษณ์ อันจะมีผลในการให้บริการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป  

 เทศบาลต าบลคลองขุด ได้เห็นความส าคัญของการให้บริการ เพ่ือจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ให้บริการว่าเป็นอย่างไร และเพ่ือต้องการทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการ ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้น าผลการส ารวจมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป  จึงได้จัดท ามาตรการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้เสียภาษี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มาเสียภาษีและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษีและเพ่ิมรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจในการให้บริการประชาชนผู้เสียภาษี 
 3. เพื่อให้ประชาชน ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ สะดวก สบาย รวดเร็ว มีขั้นตอนน้อยที่สุด 
 4. เพื่อจะได้ทราบระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการเสียภาษีของเทศบาลต าบลคลองขุด  

5. เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลคลองขุด 
 
 
 



๕๑ 

 

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติจัดท ามาตรการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเสียภาษี 
 6.2 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลคลองขุด 

 6.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6.4 บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.5 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – ปีงบประมาณ 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบมาตรการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลคลองขุด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ เต็มใจมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับการเสียภาษี  ท าให้
สามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน น ามาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
10.2 สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเสียภาษี มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ครบถ้วน ตามรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๒ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งน้ าบริการประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคได้เพียงพอ ตลอดปี
และสามารถใช้น้ าในชีวิตประจ าวัน น้ า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการด าเนินชีวิต และน้ าเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพ
ชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน 
 ปัญหาการเกิดภัยแล้งหรือการขาดแคลนนั้น เกิดจากการไม่มีหรือขาดแคลนน้ าที่มีคุณภาพดี ส าหรับ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การเกษตร การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การอุตสาหกรรม 
การคมนาคมทางน้ า เป็นต้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด ารงชีพของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด 
 2. เพื่อให้ประปะชาชนมีน้ ากินน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด  
5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 
6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนค าร้องทั่วไป ขอความอนุเคราะห์ 
 2. เสนอผ่านหัวหน้าส านักปลัด และปลัดเทศบาล  
 3. เสนอนายกเทศมนตรี เพ่ืออนุมัติค าร้อง 
 4. จัดส่งน้ าให้แก่ประชาชน/ผู้ประสบภัย ตามล าดับคิว 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึงน้ าบริโภคมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและระบบประปาที่มีคุณภาพ 
 2. ประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า มีน้ าส าหรับดื่ม และใช้ในการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 

 
 



๕๓ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๕ 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลคลองขุด เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลต าบลคลองขุดให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลคลองขุดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
       3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลคลองขุด 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลคลองขุด
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลคลองขุด จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลคลองขุด  
 
 



๕๔ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครที่เกี่ยวข้อง 
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลคลองขุด    

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
   - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๖ 
 

1. ชื่อโครงการ   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
 เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการ

ขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพ่ิมมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ควบคุม
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์แห่ง
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรมและการอ านวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชน์ของผู้อาศัยในอาคาร การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายการใช้สอยอาคาร ต้องได้รับการอนุญาตจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อนถึงจะด าเนินการได้ 
 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1  เพ่ือควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3.2  เพ่ือความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัยของการใช้อาคาร 
3.3  เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.4 เพ่ือความสะดวกในการจราจร 
3.5 เพ่ือประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เชิงปริมาณ สามารถควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตพ้ืนที่ต าบลคลองขุดให้เป็นไปตาม 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  4.2 เชิงคุณภาพ อาคารในพื้นท่ีเทศบาลต าบลคลองขุดมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยใน 
        การใช้อาคาร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 

  พ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 6.1 ลงส ารวจพื้นที่ส าหรับด าเนินโครงการ 
   6.2 จัดท าโครง    
  6.3 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
   6.5 สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมรายงานผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

   ปีงบประมาณ 2562-2563 



๕๖ 

 

 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปี พ.ศ. 2562-2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองช่าง เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   อาคารทุกหลังในพ้ืนที่ต าบลคลองขุดสร้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  มีความม่ันคงแข็งแรง และปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๗ 
 

๑  กิจกรรมจัดท าแผนภูมิขั้นตอนการขอและการออกใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดให้กิจการหลายประเภทที่ผู้ที่จะด าเนินการจะต้องขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินการ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน เช่น  กิจการตลาด 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  กิจการจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร กิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล  ทั้งท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือป้องกันไม่ให้กิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ด าเนินการโดยปราศจากการควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมในต้านต่างๆ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่งใจหรือหลักประกันว่า กิจการเหล่านนี้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรืออันตราย
ต่อสุขภาพของกระชาชน 
  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนไว้แล้ว ส าหรับการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ผู้ประกอบกิจการต่างๆ เพื่อจะได้ทราบขั้นตอน
และระยะเวลาที่ชัดเจนและเพ่ือไม่ให้ประชาชนถูกกลั่นแกล้งหรือดึงเรื่องการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ยืดเยื้อ 
   ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลคลองขุด จึงเห็นควรให้มีการจัดท า
แผนภูมิข้ันตอนพร้อมระยะเวลาในการขออนุญาต ไห้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องขออนุญาตหรือใบรับรองการแจ้ง ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ 
3.๒ เพ่ือป้องกันกาถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3.๓ เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวทั้งต่อเจ้าหน้าที่ และการรับบริการของผู้ประกอบการ 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 4.1 ประชาชน ผู้ประกอบการมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 4.2 ผู้ประกอบการทุกประเภททุกราบจะได้รับบริการโดยใช้แนวทางเดียวกันทั้งหมดตามที่ก าหนด 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
๑) ศึกษาองค์ความรู้งานวิชาการ 
๒) ประชุมผู้บริหารเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการและวัตถุประสงค์  
3) ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนภูมข้ันตอน 
5) ประชุมผู้บริหารเพื่อร่วมพิจารณา ตรวจสอบเอกสาร 
6) จัดท าแผนภูมข้ันตอนฉบับสมบูรณ์พร้อมใช้และแจกจ่าย 
7) สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 



๕๘ 

 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑0.1 มีแผนภูมข้ันตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ ที่สมบูรณ์ 
๑0.๒ สามารถน าแผนภูมข้ันตอนการขออนุญาตมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑0.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๘ 
 

1. ชื่อกิจกรรม 
 กิจกรรมการแสดงขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม  

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้วาง
แนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามภารกิจ
ของรัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มคาในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนต่อไป 

 เทศบาลต าบลคลองขุด จึงได้จัดกิจกรรมแสดงขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ
ภาษีบ ารุงท้องที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้มาเสียภาษี เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามแผนการจัดเก็บภาษีที่วางไว้ 

3.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น 
 2.  เพ่ือปรับปรุงสถานที่  สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้การบริการที่ดีกับ 

      ประชาชน 
 3.  เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน 

      ผู้มาติดต่อรับบริการ 
4.  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารระหว่างประชาชนและเทศบาลต าบลคลองขุด  
และ      
     เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาลต าบลคลองขุด 
6.  เพ่ือให้องค์กรมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดในการท างานและเกิดผลสัมฤทธิ์ น าไปสู่การ      
    วัดผลการปฏิบัติงาน 

4.  เป้าหมาย 

 4.1 สามารถลดระยะเวลาในการให้บริการรับเสียภาษีแก่ประชาชนได้ทันท่วงที 
 4.2 ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเสียภาษี 
 4.3 สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามแผนการจัดเก็บภาษีที่วางไว้ 

5.   ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – ปีงบประมาณ 2564 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลคลองขุด 
 



๖๐ 

 

7. วิธีการด าเนินการ 
 7.1  ปรับปรุงสถานที่  สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  เพ่ือให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน  เช่น 
  -   ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอน ระยะเวลา และอัตราการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
และภาษีบ ารุงท้องที่ 
  -   มีการให้บริการรับช าระภาษีช่วงพักกลางวัน 
  -   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ 
  -   จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
  7.2 ให้บริการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่ ตามแผนผังแสดง
ขั้นตอนที่จัดท าข้ึน 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 กองคลัง เทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 8.1 ลดปัญหา ขั้นตอน และระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี 
 8.2 หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโปร่งใส สามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
 8.3 ประชาชนผู้มาติดต่อช าระภาษีเกิดความประทับใจ และความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลคลองขุด 
 8.4 เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาลต าบลคลองขุด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๙ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติความรู้ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้อง
มีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
       เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลคลองขุด          
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติอนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหารปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคลองขุด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖๒ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๐ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล และ
ผู้อ านวยการทุกอง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลคลองขุด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท า
ให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) 
เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ  ราชการของ
นายกเทศมนตรีได้มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตาม
นโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคล
ของเทศบาลจังหวัดสตูล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

 



๖๓ 

 

3. วัตถุประสงค ์
       3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 
4 ฉบับ  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลคลองขุด         
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   -  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

 



๖๔ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๑ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้า ง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง 

แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากร
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลต าบลคลองขุดจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
       3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลคลองขุด         
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 



๖๕ 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ          

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคลองขุด     

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ      

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล
และองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  



๖๗ 

 

 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

มิติที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๖๙ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

มิติที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
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 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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มิติที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

2. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็น 

ประโยชน์ต่อประชาชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลคลองขุด 
 



๗๓ 

 

2. ก าหนดมาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลคลองขุด ต่อสาธารณชน มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
คลองขุด 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลคลองขุดให้ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เทศบาลต าบลคลองขุด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ

อย่างชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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มิติที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๓ 
 

๑.  กิจกรรม รับฟังความคิดเห็น โครงการถนนปลอดถังขยะ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดมีถนนในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะถนนสายยนตรการ
ก าธรซึ่งเป็นถนนสายหลัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ถนนในการสัญจร กอปรกับในปัจจุบันมีการรณรงค์
เรื่องการจัดการขยะที่ต้นทาง  ท้องถิ่นจ าเป็นต้องท าให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ
ภายในครัวเรือนมากข้ึน แต่ยังมีขยะมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตรายที่จ าเป็นต้องน าไปก าจัดให้ถูกวิธี และยัง
มีประชาชนจ านวนมากยังคงต้องการให้วางถังขยะบริเวณหน้าบ้านของตนและแจ้งความประสงค์ให้เทศบาลท า
การเก็บขนขยะให้  ท าให้เทศบาลต้องจัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะ  ส่งผลให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ และ
เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม เนื่องจากมีถังขยะวางกีดขวางทางเท้าและถนนเกิดผลกระทบต่อการสัญจร ท าให้
บ้านเมืองไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

ดังนั้น เทศบาลจึงเห็นความส าคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีจิตส านึกและความตระหนักในการ
ป้องกันและแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น จึงได้จัดท าโครงการถนนปลอดถังขยะ บริเวณถนนยนตรการก าธร 
จากสามแยกกองร้อยถึงสะพานตาลี่ไกล โดยใช้แนวทางการจัดการขยะที่ต้นทาง และสร้างวินัยในการจัดการ
ขยะ น าไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธีและมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพ่ือให้ถนนสายยนตรการก าธรเป็นถนนปลอดถังขยะ 
3.๒ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่แหล่งก าเนิด 
3.๓ เพ่ือลดปัญหาและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการรวบรวมและเก็บขนขยะ 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 เพ่ือดูแลความสะอาดถนนสายที่เป็นเส้นทางหลักในพ้ืนที่ โดยประชาชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการและพร้อมให้ความร่วมมือ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ถนนสายยนตรการก าธรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 ส ารวจข้อมูลจ านวนหลังคาเรือน ประชากรและระยะทางในพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ 
 6.2 เขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ 
 6.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการถนนปลอดถังขยะ 
 6.5 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
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 6.6 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายทราบ 
 6.7 ท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น 
 6.8 ด าเนินการตามโครงการ 
  ขั้นเตรียมการ 
   1) ประชุมผู้รับผิดชอบ มอบหมายงาน 
   2) เตรียมเอกสารในการส ารวจข้อมมูล 
   3) จัดซื้อ / เตรียมอุปกรณ ์
  ขั้นด าเนินการ 
   1) ส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม  
   2) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล 
   3) จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายและพนักงานเก็บขนขยะ เพ่ือหารือแนวทางการ
ด าเนินงาน 
   4) ด าเนินการเก็บขนขยะในพ้ืนที่ตามเวลาที่ก าหนด 
   5) ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ  
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประเภทรายจ่ายประจ า  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้เป็นค่าจัดท าโครงการ “ถนนปลอดถังขยะ”  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑0.1 ถนนสายยนตรการก าธรเป็นถนนปลอดถังขยะ 
๑0.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนด าเนินโครงการ 
๑0.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจกับการจัดท าโครงกการถนนปลอดถังขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๖ 

 

มิติที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔ 
 
1. กิจกรรมการด าเนินการกรณรี้องเรียนโรงผลิตขนมจีน 

 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาเหตุร าคาญ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุ
ร าคาญที่มีสาเหตุมาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเสียงดัง ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น ไอระเหยจากสารเคมี น้ าเสีย 
หรือกากขยะอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น จ าเป็นต้องด าเนินการกับแหล่งก าเนิดของปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่ คือสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ  เพ่ือ
ไม่ให้ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมอันจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชน การจัดการกับ
แหล่งปัญหาดังกล่าว เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ต้องมีศักยภาพทั้งในเชิงวิชาการรัฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เข้ามาผนวกเป็นองค์ความรู้ส าหรับควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางพ้ืนที่
ยังไม่มีแนวทางการจัดการเหตุร าคาญและการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เป็นเอกภาพ ประกอบกับมี
องค์ความรู้ไม่ครอบคลุม ต่อการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ในการจัดการปัญหาเหตุร าคาญที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ต้องมีหลายองค์ประกอบผนวกร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญ และสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่  
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ต้องมีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นต้นแบบ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ซึ่งเทศบาลต าบลคลองขุดได้มีการด าเนินการเพ่ือควบคุม
และด าเนินการกรณีเกิดเหตุร าคาญในพ้ืนที่มาโดยตลอด 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพ่ือควบคุมและจัดการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ 
3.๒ เพ่ือด าเนินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และปัจจัยเสี่ยง

จากการประกอบกิจการ 
4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรม การ
กระท าทุกอย่าง ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 
 
 



๗๗ 

 

6.  วิธีด าเนินการ 
๑) รับเรื่องร้องเรียน 
๒) ตรวจสอบว่าเป็นกิจการทั่วไปหรือกิจการอื่นที่ต้องขออนุญาตตราม พรบ.การสาธารณสุข  
3) เตรียมเอกสาร / ความรู้ด้านวิชาการ 
4) ออกตรวจพ้ืนที่ปัญหา 
5) แนะน าแนวทางการด าเนินการแก่ผู้ก่อเหตุร าคาญ พร้อมให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข 
6) ตรวจผลการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญของผู้ก่อเหตุร าคาญ 
7) สรุปผลการด าเนินการ แจ้งผู้ร้อง และรายงานผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑0.1 ปัญหาเหตุร าคาญได้รับได้รับการแก้ไข 
๑0.๒ สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีเหตุร าคาญ ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๘ 

 

มิติที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๕ 
 

1. ชื่อโครงการ 
     โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

         การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดย
การสอน การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มี
กิจกรรมเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน กับ
เครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้น ทุกชุมชนจึง
ต้องร่วมกัน “สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือ
การกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกัน
ตัดสินใจวางแผนด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชน
ร่วมกัน 

        “แผนชุมชน" หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท า
แผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการ
พัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร   
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุดมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชน  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน ได้จัดท า ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง 
  3.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลคลองขุด มีข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย จ านวน ๒5๕ คน 

4.๑ คณะกรรมการชุมชน หมู่บ้าน จ านวน 20 ชุมชน ๑ หมู่บ้าน จ านวน ๒2๐ คน 
4.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และ 

วิทยากร จ านวน ๓๕ คน   
  
๕. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 20 ชุมชน ๑ หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด 
 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.1 แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการชุมชน หมู่บ้านจัดเตรียมข้อมูลประกอบในการจัดท า 



๗๙ 

 

แผนชุมชน 
๖.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนชุมชนของทุกชุมชน หมู่บ้าน 
๖.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ : ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมาณ  :  ๕๐,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 
 
10. ผลลัพธ์ 
  10.๑ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชมุชน ได้มีเวทีในการจดัท า ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนของ
ตนเอง สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน 
  10.๒ เทศบาลต าบลคลองขุด มีข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

มิติที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๖ 
 
1. ชื่อโครงการ   ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล 

           ต าบลคลองขุด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 

  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะเป็นปัจจัยส าคัญของเมืองที่ก าลังเจริญเติบโตหรือพัฒนาเป็น
เมืองขนาดใหญ่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานรองรับการ
ขยายตัวของเมือง และการเพ่ิมของประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
  เทศบาลต าบลคลองขุด เป็นพ้ืนที่ที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การบริการ ด้านงาน
สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้า จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
3. วัตถุประสงค์  
  2.1  เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด 
  2.2  เพื่อจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านงานไฟฟ้าที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต าบลคลองขุด 
  2.3  เพื่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุดมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เชิงปริมาณ สามารถขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด 
  4.2 เชิงคุณภาพ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุดมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุด 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ลงส ารวจพื้นที่ส าหรับด าเนินโครงการ 
   6.2 จัดท าโครง    
  6.3 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
   6.5 สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมรายงานผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2562-2563 
8. งบประมาณด าเนินการ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผดิชอบ 
   กองช่าง เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   การที่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองขุดมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
 



๘๑ 

 

มิติที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๗ 
 

1 ชื่อโครงการ  :  โครงการจดัท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงาน ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ
กระบวนการขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ   

เพ่ือให้การด าเนินงานในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุด ฉบับต่าง ๆ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ระเบียบ สามารถตอบสนอง การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ส าเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาโดยใช้งบประมาณของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้รับ
การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลคลองขุด จึงได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุดขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับแผนชุมชนเทศบาลต าบลคลองขุด ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันที่เมื่อได้รับงบประมาณ 
2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
3 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ  :  1. เอกสารแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด (พ.ศ.2561 - 2564)    
จ านวน   60 เล่ม 

2. เอกสารแผนด าเนินงาน พ.ศ.2561-2564  ปีละ จ านวน   60 
เล่ม 

3. เอกสารการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2564  (ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ก าหนด) 

5. พื้นที่ด าเนินการ  :  เทศบาลต าบลคลองขุด 

 



๘๒ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด (พ.ศ.2561 - 2564) 
จัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) และการอนุมัติแผน

และประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุด 
แผนด าเนินงาน พ.ศ.2561 - 2564   
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561-2564 

และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เดือนตุลาคม  
2. จัดท าร่างแผนด าเนินงานและการอนุมัติแผนและประกาศใช้แผน  เดือนตุลาคม 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 - 2564   
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลก าหนด   
2. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแนวทางที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบได้แก่ งานแผนและ

งบประมาณ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงส านักงาน/กอง/ส่วน/ฝ่าย/งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ  :   พ.ศ.256๒ - 2564   

8. งบประมาณ :  ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    
1. เทศบาลต าบลคลองขุด สามารถใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
2. ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของ

เทศบาลต าบลคลองขุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๓ 

 

มิติที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๘ 
 

1 ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546  

3.1 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
3.2 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3.3 การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลคลองขุดให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เทศบาลต าบลคลองขุดจึงได้ด าเนินการตามมาตรการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ 

เทศบาลต าบลคลองขุด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  ผลการติดตามและประเมินผลจะได้ข้อมูลย้อนกลับให้ผู้บริหารน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ก าหนดหรือปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความ ต้องการของประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  :  เทศบาลต าบลคลองขุด  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
6.2 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด  
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ :  50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 



๘๔ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลคลองขุด หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือการบริหารงานที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๕ 

 

มิติที่ ๔ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลคลองขุด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลคลองขุดในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลคลองขุด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลคลองขุด 

 



๘๖ 

 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลคลองขุด 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลคลองขุดน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลคลองขุดรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลต าบลคลองขุด 

  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลคลองขุดประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

 

มิติที่ ๔ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับท่ี  ๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 ๒. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๘๘ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย  
 ๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
  
  



๘๙ 

 

มิติที่ ๔ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๓ 

 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ         ถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



๙๐ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 2 ปี   พ.ศ. 2563-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

มิติที่ ๔ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๔ 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน
หรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอย
ลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย 
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความ
มั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง

สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ณ   เว็บไซต์
ของหน่วนงานของหน่วยงาน 

 ๒. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการบริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2564  



๙๒ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ : ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

มิติที่ ๔ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๕ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของ

ประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 

 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน 
และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มแข็งต่อไป  

 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม

ในการต่อต้านทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง

เข้มแข็ง  
4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลคลองขุด 
6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง

ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน

ตามแนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2564  



๙๔ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองขุด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 


