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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2550  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พุทธศักราช  
2546  รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหาราราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางในในการบริหาร
ภาครัฐ 

  เทศบาลต าบลกรูด จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ อันประกอบด้วย  
นโยบายหลัก  4  ด้าน  คือด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้าน
องค์การ  และด้านผู้ปฏิบัติงาน  รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ  เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติและค่านิยมร่วมส าหรับแงค์การและบุคลากรทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ  ข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึง 
 
     
 
       ลงชื่อ
        (นายโกวิทย์  วัชระสวัสดิ์) 
        นายกเทศมนตรีต าบลกรูด 
       วันที่  30   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2558 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
 

  เทศบาลต าบลกรูดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2596  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552 

  ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลต าบลกรูด  เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่ดี  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกรูด  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล  ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ  ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน  ผู้รับบริการ  ผู้ปฏิบัติงาน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลกรูด  ได้รวบรวมหลักการ  นโยบาย
การปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบลกรูด  น านโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลั กการที่
ปรากฎอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลกรูด  จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจ า  เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 
     
 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นายโกวิทย์  วัชระสวัสดิ์) 
      นายกเทศมนตรีต าบลกรูด 
     วันที่   30   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558 
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ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 1.  ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ฉบับนี้แล้ว 
 2.  ข้าพเจ้าได้อ่าน  และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้ง
มุ่งม่ันที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ  ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ  
หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกรูดมีธรร
มาภิบาลต่อไป  จึงได้ลงลสยชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวอารมย์  สุวรรณประเสริฐ ปลัดเทศบาล  
2 นางศศิธร  ละม้าย ผู้อ านวยการกองคลัง  
3 นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า ผู้อ านวยการกองช่าง  
4 นายสรวิชญ์  ทองนา นิติกร  
5 นางสาวจิราวรรณ  กลับวิลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ  
6 นางสาวสุรัตน์ดา  ศรชนะ บุคลากร  
7 นางโสภา  ฤกษ์อ่อน นักวิชาการเงินและบัญชี  
8 นางจินตนา  ส าลีเมือง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
9 นางสาวกนกวรรณ  สังข์โชติ เจ้าพนักงานพัสดุ  

10 นางประภาพันธ์  สุดจาชาลี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
11 นางสุภัคจิรา  หนูสังข์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
12 นายอุเทน  กลับกลาย นายช่างโยธา  
13 นายชาญยุทธ  สุชีวินเด่นวภิา ช่างไฟฟ้า  
14 นายฉัตรชัย  สุทธินุ่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  
15 นางสาวสุพัดชา  กันทะงิ่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  
16 นางสาวเลอลักษณ์  ทองเกตุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
17 นางสาวอัณณ์ชญาน์  แป้นพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
18 นายประยูร  จันทร์เพ็ง นักการภารโรง  
19 นางสาวผกาวดี  ผ่องแผ้ว คนงานทั่วไป  
20 นายทวีป  หลางหวอด พนักงานขับรถยนต์  
21 นางสาวนารีรัตน์  แดงสวัสดิ์ ผู้ดูแลเด็ก  
22 นางสาวขวัญตา  นาคทุ่งเตา ผู้ดูแลเด็ก  
23 นางสาวกฤษณา  เพชรกุ้ง ผู้ดูแลเด็ก  
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หมวด  1 
ข้อมูลองค์การ 

 
 

ค าขวัญต าบลกรูด 
เขานางเภามีต านาน  สืบสานรดน้ าผู้สูงอายุ  น้ าพุร้อนธรรมชาติ 

ทะนงองอาจค่ายลูกเสือ  สระกว้างเหลือหนองใหญ่  กีฬาสี่วัยต าบลกรูด 
 

 
 
 

 “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โครงสร้างพื้นฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  มุ่ง
สู่การพัฒนาเทศบาลกรูดอย่างยั่งยืน” 

 
 
 

 1.  พัฒนาการจัดการศึกษา  ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผังเมือง  สาธารณูปการ  สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมพ้ืนที ่
 3.  พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคมและชุมชนเพ่ือให้ชุมชน  
เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.  พัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง  
อย่างยั่งยืน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการท่องเที่ยว 
 5.  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
 6.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารต าบลแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ  (mission) 
 

วิสัยทัศน์  (vision) 
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 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกรูด   
 1.  จัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสัดส่วน  สนับสนุนการศึกษาตาม  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542  พร้อมส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางการเรียน 
 2.  ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด ารงอยู่สืบทอดต่อไป 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกเพศทุกวัย 
 4.  การคมนาคมขนส่ง  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
 5.  ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ มีรายได้เยงพอต่อการด ารงชีพ 
 6.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
 7.  กลุ่ม องค์กรต่างๆ มีความเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้ 
 8.  เด็ก  เยาวชน  ห่างไกลยาเสพติด 
 9.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคม  ได้รับบริการสาธารณสุขทั่วถึง  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
 11.  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
 12.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
 13.  ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 14.  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมี
ส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
 15.  การบริหารด้านการเงิน-การคลัง  และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
 16.  ประชาชนได้รับบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 17.  บุคลากรเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
            
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย  (Goals) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด  มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่   1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    แนวทางท่ี  1  พัฒนาด้านการศึกษา 
    แนวทางท่ี  2  ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
    แนวทางท่ี  3  ส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่   2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบผังเมือง 
    แนวทางท่ี  2  พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
    แนวทางท่ี  3  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการ
                       บริหารจัดการน้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่   3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
    แนวทางท่ี  1  พัฒนาด้านสาธารณสุข 
    แนวทางท่ี  2  พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
    แนวทางท่ี  3  พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของ
             ชุมชน 
    แนวทางท่ี  4  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ยุทธศาสตร์ที่   4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  และการท่องเที่ยว 
    แนวทางท่ี  1  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    แนวทางที่  2  พัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพและการลงทุน 
    แนวทางท่ี  3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางท่ี  1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่   6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    แนวทางท่ี  1  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
    แนวทางท่ี  2  พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน 
    แนวทางท่ี  3  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ชุมชน และสังคม 
    แนวทางท่ี  4  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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 คนดี  :  มีคุณธรรม  กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ไม่เลือกปฏิบัติ 

 คนเก่ง  :  มุงผลสัมฤทธิ์ของการท างาน  ด้วยความรู้  ความสามารถ  และท างานเป็นทีม 

 คนขยัน :  อดทน  อุตสาหะ  และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 

หลักการและแนวคิด 
 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลกรูด  นับเป๋นการตอบสนองต่อแนวคิด
ธรรมาภิบาล  โดยมีภาพรวมดังนี้ 

 1.  การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่นี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย  อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545  มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ  กล่าวคือ   

 “ การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้  โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วืธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การทีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของภารกิจ  

 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการนี้  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

 2.  ค าแถลงนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาวันที่  7  ตุลาคม  2551  เรื่อง  นโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มุ้งเน้นพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพโปร่งใส  และตรวจสอบ
ได้  ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการ
สาธารณะ  โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  และ 

 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
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สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ  รวมทั้งวางมาตรการส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน  และจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน  เพื่อให้เกิดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ  ในการพัฒนาผลงาน 

 3.  ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน  โดยจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ  น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง  และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด  1  การน าองค์การนั้น  ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร 
เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดีโดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความ
รับผิดชอบ  ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ  และ ด าเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  มีตริยธรรมและธรรมาภิ
บาล  ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน  รวมถึงการใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว  บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริ ยธรรมและธรรมาภิ
บาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนด้ส่วนเสียอ่ืนๆ  ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตน
ของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่งถูกต้องเหมาะสมหรือไม่   

 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกรูด  มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุก
ฝ่าย  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและ
สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ทั้งนี้  เพ่ือมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  อันจะท าให้เกิดความสูญสียต่อรัฐ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  องค์การ  ผู้รับบริการ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้ปฏบิัติงานหน่วยงาน 
 3. เพื่อสร้างการยอมรับ  ความน่าเชื่อถือ  ความไว้วางใจ  ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ  ประชาชนทั่วไป  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวด  2 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลกรูดได้ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก  4  ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ   
 1.  ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2.  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.  ด้านองค์การ และ 
 4.  ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 นโยบายหลัก 

  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
  แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.๑ ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
  ๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยของชุมชน 
  ๑.๓ การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  นโยบายหลัก 
  ๒. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 

  แนวทางปฏิบัติ 
  ๒.๑ การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
  ๒.๒ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

 
 นโยบายหลัก 

  ๑. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว 
  แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ 

  ๑.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป 

 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  นโยบายหลัก 
  ๒. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

  แนวทางปฏิบัติ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
  ๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้

มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  นโยบายหลัก 

  ๓. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  แนวทางปฏิบัติ 

  ๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
  ๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด 
  ๓.๓ จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 
 
 

นโยบายหลัก 
  ๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและ
ควบคุมภายในที่ดี 
  แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล 

  ๑.๒ ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่
ผิดต่อธรรมาภิบาล 

  ๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

  ๑.๔ ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลต าบลกรูด  เป็น
ผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 นโยบายหลัก 
  ๒. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิด  

ผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
  แนวทางปฏิบัติ 

  ๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

  ๒.๒ จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง         
         

 

นโยบายด้านองค์การ 
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  ๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

 นโยบายหลัก 
  ๓. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  แนวทางปฏิบัติ 

  ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกรูดในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกรูดอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

   
 นโยบายหลัก 

  ๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.๑ จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๑.๒ จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

  นโยบายหลัก 
  ๒. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 
  ๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า

แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
  ๒.๓ การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี 
--------------------------------------------- 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลกรูด  จึงก าหนด
หลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
 1.  เทศบาลต าบลกรูดสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
 2.  เทศบาลต าบลกรูดจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร
และองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  
โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง  ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ  ยึดมั่น  และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน  และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาล คน
ใด  กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3.  เทศบาลต าบลกรูด คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัย
ว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (CHRO) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล 
และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
 4.  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
 5.  เทศบาลต าบลกรูดจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 6.  หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย 
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

    ประกาศเทศบาลต าบลกรูด 
เรื่อง   นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

--------------------------------------------- 

   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. 
๒๕๔๕  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖     
อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  

    เทศบาลต าบลกรูด จึงประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ส าหรับองค์กรและบุคลากร
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

  ข้อ ๑ นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายหลัก 

  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
   แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.๑ ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
  ๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยของชุมชน 
  ๑.๓ การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   นโยบายหลัก 
  ๒. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 

   แนวทางปฏิบัติ 
  ๒.๑ การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
  ๒.๒ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

  ข้อ ๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   นโยบายหลัก 

  ๑. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว 
   แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ 

                                                                                             /๑.๒  พัฒนา... 
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  ๑.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป 
   นโยบายหลัก 

  ๒. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
   แนวทางปฏิบัติ 

  ๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
  ๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้

มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   นโยบายหลัก 

  ๓. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   แนวทางปฏิบัติ 

  ๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
  ๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด 
  ๓.๓ จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

  ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ 
  นโยบายหลัก 

  ๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและ
ควบคุมภายในที่ดี 
   แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล 

  ๑.๒ ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่
ผิดต่อธรรมาภิบาล 

  ๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

  ๑.๔ ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลต าบลกรูด เป็น
ผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
   นโยบายหลัก 

  ๒. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
   แนวทางปฏิบัติ 

  ๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

  ๒.๒ จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง         
                                /๒.๓ พัฒนา... 
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  ๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 
  นโยบายหลัก 

  ๓. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
   แนวทางปฏิบัติ 

  ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกรูดในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการด าเนินงานของเทศบาลอย่างสม่ าเสมอ 

  ข้อ ๔ นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
   นโยบายหลัก 

  ๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
   แนวทางปฏิบัติ 

  ๑.๑ จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๑.๒ จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

   นโยบายหลัก 
  ๒. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   แนวทางปฏิบัติ 
  ๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า

แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
  ๒.๓ การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   30  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 
 
 
  
    (นายโกวิทย์  วัชระสวัสดิ์) 
    นายกเทศมนตรีต าบลกรูด 

 
 

 
   



  

 
 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลกรูด 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลต าบลกรูด  เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลต าบลกรูด 
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม  2556  ข้อบังคับเทศบาลต าบลกรูดว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลกรูด  พ.ศ. 
๒๕๕5  และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี 30  มิถุนายน  2558  ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลกรูด  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2557  เพ่ือสร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และ
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลกรูด   
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีแผนที่ชัดเจน  เทศบาลต าบลกรูดจึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558-2560 เพ่ือถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

    ประกาศ ณ วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
      
 
 
 

 
(นายโกวิทย์  วัชระสวัสดิ์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลกรูด



  

 
 
  
 

    เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลกรูด  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลต าบลกรูด จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2558 2559 2560 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพ่ือเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
เทศบาลให้มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร 
เทศบาลต าบลกรูด ที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล 

ไม่เกิน 10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 7 
เรื่อง 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลกรูด  
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 



  

-2- 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2558 2559 2560 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล (จากการส ารวจ
ความคิดเห็น) 

70 75 80 2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
   2.ร้อยละของระดับความพึง

พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาล (จากการส ารวจ
ความคดิเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
กับเทศบาล) 

70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2558 2559 2560 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจของเทศบาล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2558 2559 2560 

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

75 80 85 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

75 80 85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

75 80 85 

  4.จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น าขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


