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กระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก
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แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริม
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สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีวัตถุประสงค
เพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต พบวา ยั งคงมีชองวางที่ทําใหเกิ ดโอกาสของการทุจริต ซึ่ งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้น จากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือว าเป นเครื่องวัดความดีของคน แต ในปจจุบั น พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลั วบาป
น อยลง และมี ค วามเห็ น แก ตัว มากยิ่ งขึ้ น มองแตป ระโยชนสว นตนเปน ที่ ตั้งมากกวาที่จ ะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
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2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู เสมอ ซึ่งไดส งผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่ นอยางยิ่ ง สงผลใหภาพลั กษณของประเทศไทยเรื่องการทุจ ริตคอรรั ปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ ใชประเมิน การทุจริตคอรรั ปชันทั่ วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558 ได ลํ าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท อนให เห็ นว าประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุ จริต ไม วาจะเป น การเปนประเทศภาคีภ ายใตอนุ สัญญาสหประชาชาติว าดว ยการตอตานการทุจริ ต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

/ปจจุบัน...
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ที่ประชาชนไม เพิกเฉยตอการทุจริต ทุกรูปแบบ โดยไดรับ ความร วมมือจากฝายการเมื อง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัด เทีย มนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัย ทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้ นได นั้น การบริหารงานภาครัฐ ตองมีร ะดับ ธรรมาภิบาลที่สู งขึ้ น เจาหนาที่ ของรัฐ และประชาชนต องมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดั งนั้ น เพื่ อ ให การดํ า เนิ น การขั บ เคลื่อ นดา นการป องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต บัง เกิด ผลเป น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จั ด การที่ มีค วามโปร งใส สร า งค า นิ ย ม วั ฒ นธรรมสุจ ริต ให เกิ ดในสั งคมอย างยั่ง ยืน จึง ได ดํา เนิ น การจัด ทํ า
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว รวมถึงประชาชนในตําบล
3) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
/4. เปาหมาย…
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว รวมถึง
ประชาชนในท องถิ่ น มี จิ ตสํ า นึ กและความตระหนั กในการปฏิบัติ ห น าที่ร าชการให บังเกิ ด ประโยชน สุ ขแก
ประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
4) กลไก มาตรการ รวมถึ งเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการของเทศบาลตําบลเจดี ย
แมครัว ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวรวมถึง
ประชาชนในตําบล มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

1 . 1 ก า ร ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
ก า ร เ มื อ ง
ฝ า ยสภาท อ งถิ่ น
และฝ า ยประจํ า
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.1.1 (1) โครงการ
ฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง
คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
1.1.1 (2) โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-แผนปฏิบัติงานประจําป
-การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน
-การรายงานผล
1.1.2 (1) โครงการ
อบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง
คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
1.1.3 (1) โครงการ
อบรมใหความรู เรื่องการ
ปองกันดานผลประโยชน
ทับซอนและการปองกัน
การทุจริตของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
1) โครงการอบรมให
ความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย
ยุติธรรมชุมชนตําบล
แมแฝกใหม

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000

5,000

5,000

5,000

5,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2) โครงการเผยแพร
ความรูทางกฎหมายแก
ชุมชน
3) โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
4) โครงการรณรงคลด
ภาวะโลกรอนเพื่อ
สิ่งแวดลอมที่ดี เพิม่ พื้นที่
สีเขียว
5) โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6) โครงการฝกอบรมการ
เพาะปลูกผักปลอดภัย
บริโภคในครัวเรือน
7) โครงการสงเสริมการ
ทําปุยหมักและผลิตผัก
ปลอดสารพิษ
8) โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน
9) โครงการพัฒนาแหลง
วัฒนธรรมทองถิ่น เปน
แหลงเรียนรูในชุมชน
10) โครงการรณรงคคัด
แยกขยะในชุมชน
11) โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) โครงการเยาวชนรวม
ใจพิทักษสิ่งแวดลอม
2)โครงการอบรมสืบสาน
คุณธรรม จริยธรรม
จรรยามารยาท
ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
3)โครงการเขาวัดปฏิบัติ
ธรรม วันเขาพรรษา

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000
25,000
50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

50,000

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 1

รวม

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร
2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4) โครงการธนาคารขยะ
3,000
3,000
3,000
3,000
และการคัดแยกขยะ
5) โครงการธนาคารขยะ
3,000
3,000
3,000
3,000
และการคัดแยกขยะ
6) โครงการกิจกรรม 5ส. 5,000
5,000
5,000
5,000
7) โครงการ to be
20,000
20,000
20,000
20,000
number one
23 โครงการ
661,000
กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.2.1 สรางความโปรง
ในในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม
(1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาสวนราชการ
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอยาง
เครงครัด
(1) กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ –
จัดจาง

661,000
-

661,000
-

661,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

(2) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
(3) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(4) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ”
2.2.3.สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
(2) กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ
(3) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”
2.3 มาตรการการ 2.3.1 จัดทําแผนภูมิ
ใชดุลยพินิจและ ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินการ บริการ
ใชอํานาจหนาที่
ประชาชน เปดเผย ณ ที่
ใหเปนไปตาม
ทําการและในระบบ
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ที่ดี
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริ าชการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตั ิ
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดของผูม ี
อํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) กิจกรรมคัดเลือกแม
ดีเดน
2) โครงการปราชญ
ชาวบาน ยกระดับ พัฒนา
ยกยอง เชิดชูเกียรติ
ปราชญชาวบาน
3) กิจกรรมมอบประกาศ
เกียรติแกคณะกรรมการ
ชุมชน
4) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบตั ิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.1.ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบตั ิหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ดี
(1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว”
2.5.2. มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอที่ได
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
(3) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน”
2.5.3. ดําเนินการใหมีเจา
ที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย
กรณีมเี รื่องรองเรียน
กลาวหาบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 2

รวม

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กรณีมีบคุ คลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัววาทุจริต
และปฏิบตั ิราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
จํานวน 1 โครงการ
13 กิจกรรม
9 มาตรการ
3.1.1.จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ
(1) กิจกรรมจัดทําเว็ป
ไซตพรอมคาบริการ
พื้นที่เว็ปไซตรายปและ
คาธรรมเนียมเชื่อมโดเมน
เนมรายป เว็ปไซต ของ
เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว
(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว”
(3) กิจกรรมใหความรู ให
ความรูแกพนักงาน
เทศบาล เรื่อง พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.2.มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎขอบังคับที่กําหนดให
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

3.1.3. มีการปดประกาศ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชน
กับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน
(1) กิจกรรมการจัดใหมี
ชองทางที่ประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
3.2 การรับฟง
3.2.1 มีกระบวนการรับ
ความคิดเห็น การ ฟงความคิดเห็นของ
รับและตอบสนอง ประชาชนในการดําเนิน
เรื่องรองเรียน/
กิจการตามอํานาจหนาที่
รองทุกขของ
ขององคกรปกครองสวน
ประชาชน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการทีจ่ ะมีผลกระ
ทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิ่น
30,000
(1) โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิ่น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

หนา ๑๓

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(2) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนยรบั เรื่องราว
รองทุกขของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว, ศูนยดํารง
ธรรม
3.2.2.มีชองทางให
ประชาชนในทองถิ่น
สามารถรองเรียน/รองทุก
ไดโดยสะดวก
(1) มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการรับ
เรื่องรองเรียน
3.2.3. มีรายงานหรือแจง
เปนหลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรับ
เรื่องระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

3.3.1.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ
(1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบล ประจําป
(3) กิจกรรมการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๔

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.3.2. ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง
3.3.3.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว

จํานวน 1 โครงการ
9 กิจกรรม
3 มาตรการ
4. การ
4.1 มีการจัดวาง 4.1.1.มีการจัดทําและ
เสริมสรางและ ระบบและรายงาน รายงานการจัดทําระบบ
ปรับปรุงกลไก การควบคุมภายใน ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ในการ
ตามที่
ดูแล
ตรวจสอบการ คณะกรรมการ
(1) กิจกรรมจัดทํา
ปฏิบัติราชการ ตรวจเงินแผนดิน แผนการตรวจสอบ
ขององคกร
กําหนด
ภายในประจําป
ปกครองสวน
(2) กิจกรรมจัดทํา
ทองถิ่น
รายงานการควบคุม
ภายใน
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ ง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล

มิติที่ 3

รวม

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.2 การสนับสนุน
ให ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได

4.2.1.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน
ยาย ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง
(1) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
4.2.2.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
4.2.3.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.3.1.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว
(1) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล

4.3.2.สงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวของได
กําหนดไวโดยไมฝกใฝ
ฝายใด
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล
4.4 เสริมพลังการ 4.4.1.สงเสริมใหมีการ
มีสวนรวมของ
ดําเนินการเฝาระวังการ
ชุมชน
ทุจริต
(Community)
(1) มาตรการเฝาระวัง
และบูรณาการทุก การคอรรัปชั่นโดยภาค
ภาคสวนเพื่อ
ประชาชน
ตอตานการ ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

รวมทั้ง 4 มิติ

จํานวน 7 กิจกรรม
2 มาตรการ
25 โครงการ
29 กิจกรรม
14 มาตรการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

716,000

666,000

666,000

666,000
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หนา ๑๗

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง ที่ถือไดวาใกลชิดกับชุมชนและประชาชนใน
ทองถิ่นมากที่สุด ซึ่งการวางแผนดําเนินงานดานตาง ๆ นั้น ตองมีการประสานงานและขอความรวมมือกับ
ประชาชน เพื่อใหทองถิ่นไดรับการพัฒนาเปนไปตามความตองการของประชาชน สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนให
เกิด การพัฒนา คือดานบุคลากร ที่ทํางานหรือปฏิบั ติหน าที่ในองคกร โดยเฉพาะการพัฒ นาสมรรถนะของ
ขา ราชการและเจ า หน า ที่ของรั ฐอย า งต อเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติร าชการ รวมถึงการ
เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อให
สามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง ซึ่งการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจะเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไมไดหากขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงผูนําชุมชนหรือตัวแทนของ
ประชาชน ที่มีสวนเกี่ยวของและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรและทองถิ่น ยังขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่อง
ของกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา และมีความจําเปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามกฎหมาย /ระเบียบและไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะการดําเนินงานอาจไม
เปนไปตามนโยบายของทางราชการได
นอกจากการไดร ับ ความรู ความเขา ใจ ดา นกฎหมายและระเบีย บของทางราชการที่เ ปน ปจ จุบ ัน
แลว ปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติงานแตละดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบไดนั้น คือ
การที่ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งในที่นี้รวมถึงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูนําชุมชน
หรือตัวแทนของประชาชน จะตองไดรับการเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม และไดเรียนรู เพื่อใหเขาใจถึง
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนหลักนําในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานตามภารหนาที่และตามนโยบายของทางราชการสวนกลางรวมถึงนโยบายของผูบริหารทองถิ่น และ
หลักสําคัญอีกประการหนึ่งที่ประชาชนทุกคนสามารถนํามาปฏิบัติทําใหเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต ทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได คือการนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มา
เปนหลักในการปฏิบัติ ไมเพียงเฉพาะการนํามาปฏิบัติในสวนของประชาชนเทานั้น หนวยงานราชการก็ควรที่จะ
ไดเรียนรูและนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นรวมกับชุมชนตอไป

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๘

ดัง นั้น เพื่อ ใหเปน ไปตามนโยบายของผูบ ริห ารทอ งถิ่น ที่ไ ดม อบหมายใหด ํา เนิน การเกี่ย วกับ การ
จัด ทํา โครงการฝก อบรมเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิง าน เทศบาลตํา บลเจดีย แ มค รัว จึง จัด ทํา โครงการฝกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับชั้นใหมีศักยภาพในการบริการประชาชน ทั้ งนี้ การจั ดทําโครงการดังกลาวจะทําใหเกิดประโยชนต อ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับมา
ปรับปรุง และประยุกตใชภายในองคกรใหการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประสานงานดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สนองตอบความตองการของประชาชนและชุมชนไดอยางสูงสุด ทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ
และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อให พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
ไดรับความรู ความเขาใจ ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 เพื่อให พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
ไดร ั บ ความรู ความเขา ใจ ในเรื่องของหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงและไดรับการเสริมสรางดานคุ ณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อใหการบริการประชาชนในดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนองตอบความ
ตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
3.4 เพื่อเปนการสรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน
และเพื่อใหเกิดการประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.5 เพื่อสนองตอบแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ดานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและการยึดหลักธรรมาภิบาลเปนหลักนําในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนอมนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชและบูรณาการในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน
4. กลุมเปาหมาย
4.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
4.2 คณะผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
รวมผูเขารับการอบรม จํานวน 70 คน
5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน
5.1 ศึกษาขอมูลในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยศึกษาเกี่ยวกับ
แนวนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรและหนวยงานราชการจากนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อนํามาประกอบการจัดทําโครงการ
5.2 จัดทําโครงการเสนอผานผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอผูบริหาร
ทอ งถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5 .3 ภ าย ห ลั ง จ าก ได ร ั บ ก ารอ นุ ม ั ต ิ โ ค รงก ารเรี ย บ ร อ ยแ ล ว ข อ รั บ คํ า แ น ะ นํ า แ ล ะ ป รึ ก ษ า
ผูบ ัง คับ บัญ ชา
อีก ครั้ง เพื่อ ดํา เนิน งาน โดยแบง การอบรมเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิง าน เปน 2 ระยะ ดัง นี้
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5.3.1 โครงการอบรมเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิง าน ระยะที่ 1 เปน การอบรมเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิง านใหแ ก พนัก งานเทศบาล พนัก งานจา งในสัง กัด ของเทศบาลตํา บลเจดีย แ มค รัว คณะ
ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ไ ด ร ั บ ความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ย วขอ งกับ การปฏิบ ัต ิง านขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ไดแ ก กฎหมาย/ระเบีย บเกี่ย วกับ การจัด ตั้ง เทศบาล,
ระเบีย บเกี่ย วกับ การประชุม สภาทอ งถิ่น ,บทบาทหนา ที่ข องคณะผูบ ริห ารและสมาชิก สภาทอ งถิ่น , การกระจาย
อํา นาจ, หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนวพระราชดํา ริข องพระบาทสมเด็จ -พระเจา อยูห ัว ฯ และการนอ ม
นํา เอาหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปปฏิบ ัต ิ
5.3.2 โครงการอบรมเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิง าน ระยะที่ 2 เปน การอบรม
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิง านใหแ ก พนัก งานเทศบาล พนัก งานจา งในสัง กัด ของเทศบาลตํา บลเจดีย แ มค รัว
คณะผูบ ริห ารทอ งถิ่น และสมาชิก สภาทอ งถิ่น เพื่อ ใหไ ดร ับ ความรู ความเขา ใจเกี่ย วกับ กฎหมายและระเบีย บที่
เกี่ย วขอ งกับ การปฏิบ ัต ิง านขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ไดแ ก กฎหมาย/ระเบีย บเกี่ย วกับ แผนพัฒ นาทอ งถิ่น ,
ด า นงบประมาณ รายจ า ย, ด า นสิ ท ธิ ป ระโยชน สวั ส ดิ ก ารและความก า วห น า ของบุ ค ลากรท อ งถิ่ น และการ
เสริม สรา งคุณ ธรรม จริย ธรรมและการยึด หลัก ธรรมาภิบ าลเปน หลัก ในการปฏิบ ัต ิง าน
5.4 ก อ นการจั ด อบรม จะได เ สนอขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น โครงการผ า นผู บั ง คั บ บั ญ ชา และให
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายใหงานพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ /จัดจาง ใหถูกตองและ
เปนไปตามระเบียบของงานพัสดุ
5.5 การดํา เนิน โครงการทั้ง 2 ระยะ นั้น จะมีก ารจัด ทํา บัน ทึก ขอ ความเสนอผา นผูบ ัง คับ บัญ ชา
เพื่ อให ผูบ ริ ห ารท องถิ่ น พิ จ ารณาแต งตั้ งคณะทํางานรับ ผิดชอบและมอบหมายหนาที่ใหป ฏิบัติงานดําเนิน
โครงการ เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
5.6 คณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ดําเนินการวางแผนงานและ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมถึงการประสานงานกับวิทยากรที่จะมาใหความรู
5.7 การดําเนินโครงการ ทั้ง 2 ระยะ จะมีการประเมินความรูทั้งกอนและหลังของการอบรม
เพื่อใหรับทราบวาผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องหรือเนื้อหาตามที่เขารับการอบรมมากนอย
เพียงใด และเพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําโครงการอบรมในปตอไป
6. ระยะเวลาในการอบรม
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6.1 จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ระยะที่ 1 จํานวน 2 วัน (ภาคเชาและบาย) โดยกําหนดหวงระยะเวลาในชวงเดือน กุมภาพันธ
6.2 จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ระยะที่ 2 จํานวน 2 วัน (ภาคเชาและบาย) โดยกําหนดหวงระยะเวลาในชวงเดือน มิถุนายน
7. สถานที่ฝกอบรม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
8. งบประมาณในการดําเนินการ
100,000 บาท
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9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดรับ
ความรู ความเขาใจ ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10.2 พนัก งานเทศบาล พนัก งานจา ง คณะผูบ ริห ารทอ งถิ่น และสมาชิก สภาทอ งถิ่น ไดร ับ
ความรู ความเขา ใจและไดเ สริม สรา งดา นคุณ ธรรม จริย ธรรม และรูเ กี่ย วกับ หลัก ธรรมาภิบ าลและนํา หลัก ธรร
มาภิบาลเปนหลักในการปฏิบัติงาน
10.3 การบริก ารประชาชนในดา นตา ง ๆ มีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น เทศบาลสามารถสนองตอบ
ความตอ งการของประชาชนไดอ ยา งสูง สุด ประชาชนเกิด ความพึง พอใจและมีท ัศ นคติท ี่ด ีต อ องคก ร
10.4 เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรภายในหนวยงานและการประสานงานดานตาง ๆ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10.5 ไดสนองตอบแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ดานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและการยึดหลักธรรมาภิบาลเปนหลักนําในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนอมนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชและบูรณาการในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
11.1 ประเมินผลโดยใหผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบ ทั้งกอนและหลังการอบรม เพื่อให
รับทราบวาผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องหรือเนื้อหาตามที่เขารับการอบรมมากนอยเพียงใด
11.2 การติดตามและประเมินผล โดยการสังเกตจากการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ รวมกับชุมชน และสังเกตวามีการนําหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและบูรณาการรวมกับชุมชนหรือไม
11.3 การติด ตามและประเมิน ผลจากการเขา รับ บริก ารของประชาชนวา มีค วามพึง พอใจมากนอ ย
เพีย งใด โดยรับ ฟง ความคิด เห็น และเสีย งตอบรับ ดา นงานบริก าร, การไดร ับ ความรว มมือ ที่ด ีจ ากประชาชน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร
เนนกระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนเครื่องมือที่จะชวย
ให การบริ ห ารและการจั ด การขององค ก รมี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงไดเนนใหหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนกลยุทธของสวนราชการและการ
ตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน เพื่ อ ให ทุ ก หน ว ยงานมี แ นวทางและทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได
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แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขององคก รปกครองส ว นท องถิ่น เป น แผนที่แ สดงถึง ทิศ ทางการจั ด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และ
เป น ไปในทิศทางเดี ย วกั น กั บ แผนพัฒ นาการศึกษาของชาติ ซึ่งประกอบดว ย แผนยุทธศาสตรการพัฒ นา
การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามป แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
จากความสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการ
จัด ทําแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษานี้ ขึ้น ภายใตอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามมาตรา ๕๐(6) (7) แห ง
พระราชบั ญญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ไขเพิ่ม เติม ถึงฉบับ ที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ในการใหร าษฎรไดรั บ
การศึกษาอบรม และสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
3. วัตถุประสงค

เพื่ อ ให เ ทศบาลตํ า บลเจดี ย แ ม ค รั ว และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ วัตถุประสงค ปรากฏเปนอัตลักษผูเรียน
4. เปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
4.2 เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย
-แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
- แผนพัฒนาการศึกษาสามป
-แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
-แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน
และ วัตถุประสงค ปรากฏเปนอัตลักษผูเรียน
5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาส แนวทางการพัฒนา 5.1 สงเสริมให
ประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สํารวจปญหาและความตองการในการพัฒนาการจัด
การศึกษา และนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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5.
6.
7.
8.
9.

การจัดทําแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามป แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ และแผนปฏิบัตกิ ารประจําปการศึกษา
เสนอรางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอคณะกรรมการเห็นชอบ
เสนอรางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอผูบริหารทองถิ่น
จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
รายงานผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. สถานที่ดําเนินการ
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
10. งบประมาณ
จํานวน 5,000.- บาท
11. การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. บุคลากรเขารวมประชุมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รอยละ 80
2. เทศบาลมีเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา

เครื่องมือที่ใชวัด
- รายชื่อผูเขารวม
- สังเกตเชิงประจักษ

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ
วัตถุประสงค ปรากฏเปนอัตลักษผูเรียน

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารไร พรมแดน และป ญ หาการขาดคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของคนใน
สังคม ยังสงผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ ย งเบน ขาดระเบี ย บวิ นั ย ซึ่ ง ทํ า ให ภู มิ คุ มกั น ของเด็ ก เยาวชนและประชาชนในสั ง คมที่ จ ะต า นทานกั บ
ปญหา ตองขาดความมั่นคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคมตามมา เชน สําหรับเด็กและเยาวชน ไดแก ปญหา
การกอเหตุทะเลาะวิวาท ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ปญหา
การติดเกมส สําหรับประชาชนทั่วไป ไดแกปญหาการทํางานที่ไมมีความสุข ปญหาความสามัคคีใน
องคกร เปนตน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มา
ตั้งแตป 2556 จนถึงปจจุบัน ไดเล็งเห็นวาวิธีการจะแกไขปญหาดังกลาวนั้น จะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝง
คุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและสติปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกปฏิบัติธรรมในกลุม
เด็กและเยาวชน กลุมขาราชการและพนักงาน กลุมผูสูงอายุและสตรี จะชวยทําใหมีจิตใจพื้นฐานที่โอบออม
อารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําใหพื้นฐานทางจิตใจอยูในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ยอม
สงผลใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี และสามารถแกปญหาสังคมได และทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยาง
รวดเร็ว
ซึ่งในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติใน
อนาคต ประชาชนตองคุณภาพ นอกจากจะตองเปนผูที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสติปญญาดีแลว ยัง
ต อ งมี คุ ณ ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาเป น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ย
พระพุทธศาสนาถือเปนแหลงคําสอนและระบบจริยธรรมของสังคมไทย ประชาชนคนไทยทุกคนควรไดรับการ
ปลู กฝ งหลั กคํ าสอนของพระพุ ทธศาสนา เพื่อเตรียมตัว ใหพรอมสําหรับการดําเนิน ชีวิตและการทํางานใน
หนาที่ เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ไดอยางกลมกลืนภายใตสภาพแวดลอมในสังคม และ
วัฒนธรรมแบบพุทธ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาแกประชาชน เปนหนาที่ของทุก
สถาบันหลักในสังคม เริ่มตั้งแตบาน วัด โรงเรียน ตลอดจนถึงชุมชนที่อยูอาศัย ที่จะตองรวมมือกันในการ
อบรมจริ ย ธรรมทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มให มี ค วามรู แ ละความเชื่ อ ที่ ถู ก ต อ ง
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ
พระพุ ท ธศาสนา ตลอดจนมี ป ระสบการณ ใ นการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คํ า สอนขั้ น พื้ น ฐานของ
พระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อที่สงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริม
ให ขาราชการ พนั กงานราชการ เจ า หนาที่ของรั ฐ มีศักยภาพในการทํางานอยางสูงสุด ทํางานอยา งมี
ความสุข สงเสริมใหประชาชนใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งในโครงการไดสอดแทรกเรื่องดังกลาว เขาใน
หลักสูตรโดยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมและพัฒนาใหเด็กและเยาวชน ขาราชการพนักงาน
ราชการ เจาหนาที่ของรัฐ เปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพและเปนพลังของแผนดินที่จะชวยกันพัฒนา
ประเทศชาติตอไปเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ และกระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ประชาชนจะได นํ า เอาหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติ เพื่อจะไดเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตที่ดี ตามหลักธรรมของศาสนาตอไป
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ภายใตอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามมาตรา ๕๐ (๗) (๘) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ และ
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตอพระพุทธศาสนา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยาง
ซาบซึ้ง
๒. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบพุทธในสถานการณตางๆ
๓. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปนคนดี เชน ลูกที่ดี ศิษยที่
ดี เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี
4. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหขาราชการ พนักงานราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีตอ
การทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิด
ประโยชนสงู สุด
6. เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ สตรี ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
4. เปาหมาย
ดานปริมาณ
กลุมเด็กและเยาวชน กลุมขาราชการพนักงานราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ กลุมผูสูงอายุและสตรี
แมบาน กลุมผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป ภายในตําบลแมแฝกใหมที่มีความสนใจและตองการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวนประมาณ 1,000 คน
ดานคุณภาพ
กลุมเด็กและเยาวชน กลุมขาราชการพนักงานราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ กลุมผูสูงอายุและสตรี
แม บ า น กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชน และประชาชนทั่ ว ไป มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถแก ป ญ หาชี วิ ต โดย
นําธรรมะมาประยุกตใชในชี วิตประจําวันอยางมีประสิทธิ ภาพและเกิดทักษะในการอยู รวมในสังคมอยางมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพ ในการทํางานให
เกิดประโยชนสูงสุด มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต รูคุณคาของหลักธรรมในทางศาสนาวาสามารถ
นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25๖๐ – 256๒) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ยุทธศาสตรที่
4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น แนว
ทางการพัฒนา 4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
๑. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน
๒. จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัญจร ในชวงเทศกาล
เขาพรรษา ภายใตหัวขอ“ธรรมะอารมณดี ชีวิตเบิกบาน การงานเปนสุข สรางสุขเสริมบุญ
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เสริมสราง สามัคคีในชุมชน ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๓. ประเมินผลและสรุปผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. สถานที่ดําเนินการ
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
10. งบประมาณ
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
11. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
- กลุ ม เด็ ก และเยาวชน กลุ ม - การประเมินผลจาก
- แบบสอบถาม
ขาราชการพนั กงานราชการ และ แบบสอบถามและสัมภาษณ
- แบบสัมภาษณ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ กลุ ม ผู สู ง อายุ
และสตรีแมบาน กลุมผูนําชุมชน
และประชาชนทั่ ว ไป มี คุณธรรม
จริ ยธรรม สามารถแก ปญ หาชี วิ ต
โดยนํ า ธรรมะมาประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิ ด ทั ก ษะในการอยู ร ว มใน
สังคมอยางมีความสุขมีทัศนคติที่ดี
ต อ การทํ า งาน เกิ ด ทั ก ษะในการ
ทํ า งานอย า งมี ค วามสุ ข พั ฒ นา
ศักยภาพ ในการทํ างานให เกิ ด
ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต รู
คุณคาของหลักธรรมในทางศาสนา
ว า สามารถนํ า มาปรั บ ใช ใ นการ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตอพระพุทธศาสนา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางซาบซึ้ง
๒. ผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบพุทธในสถานการณตางๆ
๓. ผูเขารับการฝกอบรม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปนคนดี เชน ลูกที่ดี ศิษยที่ดี
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี
4. สงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
5. สงเสริมและพัฒนาใหขาราชการ พนักงานราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชน
สูงสุด
6. สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ สตรี ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันดานผลประโยชนทับซอนและการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของทาน พลเอก ประยุ ทธ จั นทรโ อชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเห็นไดจาก
เจตนารมณ/นโยบายในการบริหารราชการ ที่ใหทุกภาคสวนดําเนินการขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจและการใชจาย
งบประมาณ โดยมุง เนน ประโยชน แ กป ระชาชนเป น หลัก และการขั บ เคลื่อ นต อ งอยูใ นกรอบของระเบีย บและ
กฎเกณฑ “ที่ม ีค วามโปรง ใส ไมท ุจ ริต คอรร ัป ชั่น ไมผ ูก ขาดและมีค วามเปน ธรรมกับ ทุก ฝา ย” ทั้ง ผูป ระกอบการ
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ และโดยเฉพาะดา นการปฏิร ูป ไดเ นน การปฏิร ูป โครงสรา งเชิง อํา นาจ ระบบ
การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับทองถิ่น โดยมีความ
มุงหมายเพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และประชาชนได รั บ ประโยชน จากการปฏิ รูป อยา งแท จ ริ ง “การบริ หารจั ด การเป น ไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร งใส เป น ธรรม ไม มีก ารทุ จ ริ ต คอร รั ปชั่ น มี การกระจายอํ า นาจไปสู  ท  องถิ่ น และ
ประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” ประกอบกับนโยบาย
ของ คสช. ในการกํ าหนดค า นิย มหลั กของคนไทยใหมีความชัดเจน เพื่อที่จะสรางประเทศไทยใหเขมแข็ง
ประชาชนไทยต อ งมี ค วามเข ม แข็ ง ก อ น จึ ง ถื อ เป น ที่ ม าของ “ค านิ ย ม 12 ประการ” ที่ ได กํ า หนดขึ้ น ให
ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ไดยึดถือปฏิบัติ โดยคานิยมหลัก 12 ประการ ในขอ 12 ของ ระบุวาให
“คํานึ งถึงผลประโยชน ของส วนรวมและของประเทศชาติมากกวาผลประโยชน ของตนเอง” สําหรับ
เจตนารมณ/นโยบายของ คสช. และรัฐบาลที่ใหไวนั้น ถือเปนสวนหนึ่งของกลไกและมาตรการพิเศษตาง ๆ ที่
นํ า มาป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ทั้ ง นี้ กระทรวงมหาดไทย เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ใ ห
ความสําคัญและไดรับมอบหมายใหรวมขับเคลื่อนดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสรางความสุจริตทั้ง
ในระดับองคกรทุกระดับ และการขยายผลไปสูช ุม ชนทอ งถิ่น ดว ยการมีส ว นรว มและสรา งจิต สํา นึก ใหท ุก คนเห็น
แกป ระโยชนส ว นรวม มากกวา ประโยชนส ว นตน ไมมีผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงานดานตาง ๆ ทุกคนมี
จิตสํานึกที่ดี รักความถูกตอง และไมยอมรับการทุกจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง ที่ถือไดวาใกลชิดกับชุมชนและประชาชนใน
ทองถิ่นมากที่สุด และสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงานบรรจุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สามารถ
สนองตอบความตองการของประชาชนไดตามบทบาทหนาที่และนโยบายที่ไดรับนั้น คือ บุคลากร ที่ทํางานหรือ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ปฏิบัติหนาที่ในองคกร โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตองเปนไปอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการไดรับความรูความเขาใจเพื่อปองกันดานผลประโยชนทับซอนและการทุจริต
คอรรัปชั่น นอกจากในสวนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐแลว ประชาชนที่เปนตัวแทนหรือผูนําชุมชน ที่
ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของภาครัฐ จะตองมีความรูความเขาใจเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน และการปอ งกัน การทุจ ริต ดว ยเชน กัน ทั้ง นี้ การใหป ระชาชนไดร ับ ความรู เปน ไปภายใตบ ัง คับ แหง กฎหมาย
พระราชบัญ ญัต ิเ ทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552) มาตรา 50 (6) ที่ร ะบุว า
“ใหราษฎรรับการศึกษาอบรม”
ดัง นั้น เพื่อ ใหเ ปน ไปตามนโยบายของราชการสว นกลาง และนโยบายของผูบ ริห ารทอ งถิ่น ใน
สวนของงานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรู เรื่อง “การปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและการปอ งกัน การทุจ ริต ” ของเทศบาลตํา บลเจดีย แ มค รัว ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อ ให
พนัก งานเทศบาล พนัก งานจา ง คณะผูบ ริห ารทอ งถิ่น สมาชิก สภาทอ งถิ่น และผูน ํา หมูบ า น 14 หมูบ า นในตํา บล
แมแ ฝกใหม นําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน , สามารถรวมกันปองกันการ
เกิดผลประโยชนทับซอ น และการทุจ ริต คอรัป ชั่น ทุก รูป แบบได และทํา ใหก ารดํา เนิน งานดา นตา ง ๆ ของเทศบาลฯ
มีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น มีค วามโปรง ใส เปน ธรรมกับ ทุก ฝา ยและสามารถสนองตอบความตอ งการของประชาชน
ไดอ ยา งสูง สุด
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและผูนํา
หมูบ า นในตํา บลแมแ ฝกใหม ไดร ับ ความรู ความเขา ใจ เรื่อ ง การปอ งกัน ผลประโยชนท ับ ซอ นและการปอ งกัน
การทุจริต
3.2 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและผูนํา
หมูบานในตําบลแมแฝกใหม นําความรูที่ไดรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน , สามารถรวมกันปองกันการ
เกิดผลประโยชนทับซอน และการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบได
3.3 เพื่อใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น มีความโปรงใส เปนธรรมกับทุกฝาย สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด และประชาชน
เกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
3.4 เพื่อ สนองตอบแนวนโยบายของราชการสว นกลางและนโยบายของผูบ ริห ารทอ งถิ่น ดา น
การบริหารจัดการที่ตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น
4. กลุมเปาหมาย
4.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
4.2 คณะผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
4.3 ผูนําหมูบานในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 14 หมูบาน
รวมผูเขารับการอบรม จํานวน 70 คน
5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน
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5.1 ศึกษาขอมูลดานการปองกันผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต โดยศึกษา
เกีย่ วกับแนวนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต , นโยบายดานการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร
และนโยบายของรัฐบาล เพื่อนํามาประกอบการจัดทําโครงการ
5.2 จัดทําโครงการเสนอผานผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอผูบริหาร
ทอ งถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ และบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป รวมทั้งเสนอจัดตั้งไวในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560
5.3 ภายหลังจากรางเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 ไดรั บ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจและนายกเทศมนตรี ไดประกาศใหมีผลบังคับใชเรียบรอยแลว จะไดเสนอขอ
อนุมัติดําเนินโครงการผานผูบังคับบัญชา และใหผูบริหาร พรอมมอบใหงานพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
/จัดจาง ใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบของงานพัสดุ
5.4 ดําเนินงานตามโครงการ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและการปองกันการทุจริต มาใหความรูความเขาใจ แกผูเขารวมอบรม และมีการติดตามประเมินผล โดย
สั ง เกตจากการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน/เจ า หน า ที่ และความร ว มมื อ ของประชาชน ในด า นการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต ตลอดจนการมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ รักความถูกตอง
และไมยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
6. ระยะเวลาในการอบรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7. สถานที่ฝกอบรม
หองประชุมเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
8. งบประมาณในการดําเนินการ
จํานวน 30,000 บาท
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและผูนํา
หมูบ า นในตํา บลแมแ ฝกใหม ไดร ับ ความรูค วามเขา ใจ เรื่อ งการปอ งกัน ผลประโยชนท ับ ซอ นและการปอ งกัน
การทุจริต
10.2 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิ กสภาทองถิ่นและผูนํ า
หมูบานในตําบลแมแฝกใหม นําความรูที่ไดรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน , สามารถรวมกันปองกันการ
เกิดผลประโยชนทับซอน และการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบได
10.3 การดํา เนิน งานดา นตา ง ๆ ของเทศบาลตํา บลเจดีย แ มค รัว มีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น มี
การดําเนินงานที่มีความโปรงใส เปนธรรมกับทุกฝาย สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๒๙

10.4 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดรวมสนับสนุนและสนองตอบแนวนโยบายของราชการ
สว นกลาง ในดา นการบริห ารจัด การที่ต อ งเปน ไปอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ โปรง ใส เปน ธรรม และไมม ีก ารทุจ ริต
คอรร ัป ชั่น
11. การติดตามและประเมินผล
11.1 ประเมินผลโดยใหผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบ ทั้งกอนและหลังการอบรม เพื่อให
รับทราบวาผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องหรือเนื้อหาตามที่เขารับการอบรมมากนอยเพียงใด
11.2 โดยสังเกตจากการปฏิบัติงานของพนักงาน/เจาหนาที่ และความรวมมือของประชาชน
ในดานการปองกันผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต ตลอดจนการมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ
หนาที่ รักความถูกตอง และไมยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล
แมแฝกใหม
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ยุทธศาสตร
สงเสริมงานยุติธรรมชุมชน ที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของ เครือขายผูปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนและศูนยยุติธรรม
ชุมชนที่เ ปน กลไกสํ าคัญในการอํานวยความยุติธรรมในชุมชน จึงไดกําหนดจัด กิจกรรมเพื่อเป นการสงเสริมงาน
ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ อาทิ 1. ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมงานยุติธรรมชุมชนระดับจังหวัดเปนประจําทุกเดือน
2. สงเสริมการประชุมคณะกรรมการศูนยยตุ ิธรรมชุมชนเปนประจําทุกเดือน 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมศูนยยุติธรรม
ชุมชนเพื่อใหศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถแกไขปญหาของชุมชนได กิจกรรมดังกลาวใหความสําคัญกับดําเนินกิจกรรม
โดยประธานศูนยยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการศูนยยุติธรรม ชุมชน และเจาหนาที่ศูนยยุติธรรมชุมชนผานการ
สนับสนุนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรมมุงใหความสําคัญกับบทบาทของประธานศูนยยุติธรรม
ชุมชนในการเปนผูนํา และจัดกิจกรรมโดยศูนยยุติธรรมชุมชนเอง ซึ่งพบวายังตองมีการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา
แกประธาน คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเพื่อใหเปนผูนําที่พรอมดวยความรูความสามารถในเชิงวิชาการและ
การบริหารจัดการ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมถึงการมีเทคนิคการสื่อสารที่ดีที่สามารถเขาถึงชุมชนได ตามบทบาท
ภารกิจของ กระทรวงยุติธรรม ทั้งการรับเรื่องราวรองเรียนตางๆ การใหคําปรึกษา การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ฯลฯ
โดยเฉพาะการใหคําปรึกษาทางกฎหมายที่ถูกตอง แมนยํา และเขาใจงาย อันจะชวยใหประชาชนมีความมั่นใจ ใน
การรับรูขอมูลขาวสาร เกิดความเชื่อถือศรัทธา พรอมที่จะรับขอเสนอแนะหรือ ขอคําปรึกษาเมื่อเกิดปญหา ขึ้น
โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและปญหาความไมเปนธรรมตางๆ ถือเปนการอํานวยความยุติธรรม ระดับพื้นที่
ดวยคนภายในชุมชนเอง ทั้งยังเปนการเสริมสรางความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอกระทรวงยุติธรรมอยางตอเนื่อง
ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงจัดใหมีโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพศูนยยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนและขับเคลื่อน
งานยุติธรรมชุมชน จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรดังกลาวใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและ เทคนิคการสื่อสารที่ดี
ที่สามารถถายทอดความรูดานกฎหมายเบื้องตนและปฏิบัติงานเขาถึงชุมชนไดอยาง มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
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1. เพื่อใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน ทักษะในการให
คําปรึกษา การแกไขปญหาการรับรูขอมูลขาวสารและสรางมิตรภาพที่ดีกับชุมชน
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ใชในการถายทอดความรูดานกฎหมายแกชุมชน
3. เพื่อใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ไดเรียนรูแลกเปลี่ยน และฝกปฏิบัติการเสริมสราง
ภาวะผูนําในตนเองและการเปนผูนําในชุมชน
4. เพื่อใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนและสรางเครือขาย
ความรวมมือกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย

คณะกรรมการศูนยฯ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

6. วิธีการดําเนินการ
จัดฝกอบรม ใหความรู จัดสรางเครือขายการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การสื่อสาร เพื่อใหคําปรึกษาหารือในดานกฎหมายหรือการปองกันอาชญากรรม เพื่อการปองกันและเฝาระวังเรื่องยา
เสพติด เพื่อใหคําแนะนําในการแกปญหาสังคมใหกับยุติธรรมชุมชนในรูปแบบตางๆ ซึ่งอาจจะเปนการรวมมือกันจัด
อบรมหรือจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อเปนพี่เลี้ยงอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนในการไกลเกลี่ยขอ
ขัดแยงหรือขอพิพาทในชุมชน รวมทั้งอาจรวมกันวางแผนในการอบรมดูแลเด็กและเยาวชนและปองกันการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุมที่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะนําไปสูการกระทําผิด
7. สถานที่ดําเนินการ
สํานักงาน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 20,000 บาท
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การปองกันและควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด (ความไรระเบียบของชุมชน)
2. การจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท เนนการไกลเกลี่ย
3. เยียวยาและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม
4. รับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๓๑

ปจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันมีความสําคัญตอการการปฏิบัติงานในสังคมไทยมากขึ้น
ทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมือง ทั้งนี้เพราะสังคมมีความเจริญในทุกๆดาน ทั้งดานเศรฐกิจ การเมือง และสังคม
ทําใหเกิดความเลื่อมล้ํา มีการเอารัดเอาเปรียบระหวางกัน จึงสงผลใหเกิดเปนขอพิพาทตางๆสูพนักงานสอบสวน
อัยการและศาล อยางไมมีที่สิ้นสุด
ดวยเหตุนี้ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการดูแล
ทุกขสุขและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทําโครงการอบรมใหความรูทางดานกฏหมาย
โดยจัดตั้งเปนคลินิกกฎหมายประจําเทศบาลตําบลเจดียแมครัวขึ้น เพื่อเปนที่ปรึกษากฎหมายของประชาชนในทุกๆ
ดาน เปนการปองกันการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันละกัน ไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีตางๆในเบื้องตน กอใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความสรางความเขาใจอันดีในสังคมรวมกัน อันเปนการลดคดีความที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งมีคดีคางที่ศาลยุติธรรมเปนจํานวนมาก และยังผลมิใหเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชน
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการคําปรึกษาและชวยเหลือประชาชนดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในเขต
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวและประชาชนโดยทั่วไปที่มีปญหาความเดือดรอน ไมไดรับความยุติธรรม
2. เพื่อลดขอพิพาทที่จะเกิดขึ้น และนําไปสูกระบวนการไกลเกลี่ย ประนีประนอมยอมความ ซึ่ง
จะสกัดกั้นมิใหเกิดคดีความในชั้นศาลในอนาคตได
3. เพื่ อสงเสริมการดําเนินงานของศูนย ยุติธรรมในจังหวัด ในการรับเรื่องร องเรี ยนรองทุกข
ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกประชาชน
4. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการเรื่องราวรองทุกข ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2552
5. เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะสรางสังคมสมานฉันทตอไป
4. เปาหมาย

บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 14 หมูบาน

5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ตั้งคณะทํางาน และคณะที่ปรึกษาโครงการ
3. ประชาสัมพันธโครงการ
4. ดําเนินการตามโครงการ
7. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๓๒

10. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 10,000 บาท
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนไดรับคําปรึกษาดานกฎหมายในเบื้องตนและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
2. ไดรับทราบปญหาดานกฎหมายในเรื่องตาง ๆ ของประชาชน และนํามาพิจารณาหาแนวทางให
ความรูและหาแนวทางแกไขปญหาในลําดับตอไป
3. งานดานกฎหมายไดมีสวนรวม และใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอนุ รั กษ พั นธุ กรรมพื ช อั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจ และทําให
ตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตางๆ ที่มีอยูในประเทศไทย กอใหเกิดกิจกรรมเพื่อใหมีการรวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นําผลประโยชนมาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนใหมีการจัดทําระบบขอมูลพันธุกรรมพืช ใหแพรหลาย
สามารถสื่อถึงกันไดทั่วประเทศ
ทั้งนี้สืบเนื่อง มาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งแตเมื่อครั้งป
พ.ศ. 2503 ที่ทรงมีพระราชดําริใหอนุรักษตนยางนา และทรงใหรวบรวมพืชพันธุไมของภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ
ปลูกไวในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงเปนโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อ
สนองแนวพระราชดํ าริ และสื บสานพระราชปณิ ธานแห งพระองค โดยปรากฏในรู ปแบบกิ จกรรมต างๆ
ประกอบดวยกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปาธรรมชาติ การสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโนมวาใกล
สูญพันธุ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การนําพันธุพืชที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพื้นที่ที่
เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ และใชประโยชนพันธุกรรมพืช โครงการศึกษา
ประเมินพันธุกรรมพืชในดานตางๆ ใหทราบองคประกอบ คุณสมบัติ และการใชประโยชนพืชพรรณ การจัดทํา
ระบบขอมูลพันธุกรรมพืชดวยคอมพิวเตอร การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ป และ
กิจกรรมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ พันธุกรรมพืชแกกลุมเปาหมายตางๆ ไดแก เยาวชน บุคคลทั่วไป ใหมี
ความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญเกิดความปติ และสํานึกที่จะรวมมือรวมใจกันอนุรักษ พืชพรรณของไทยใหคง
อยูเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาประจําชาติสืบไป ซึ่งสวนใหญเปนพันธุไมที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชน ที่เกี่ยวกับ "ปจจัยสี่" อันเปนพื้นฐานหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย จึงนับไดวาพันธุไม
เหลานี้มีความผูกผันกับชีวิตความเปนอยูของคนไทยมาชานานนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามเมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไป ประโยชนที่เคยไดรับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความตองการของสังคม
และผูบริโภค การสํารวจคนควา และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับพฤกษศาสตร ดังที่โครงการอนุรักษ
พั น ธุ กรรมพื ช อั น เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ฯ ดํ าเนิ นการอยู ในขณะนี้ จึ งสามารถทํ าให คนไทยได ทราบถึ ง
คุณประโยชนของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเปนที่รูจักแพรหลาย มีการนํามาใชประโยชนแตขาดการดูแล

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๓๓

รักษา จนปริมาณลดลง และเกื อบสู ญพันธุจากถิ่นกําเนิดพืชบางชนิดมีมาชานาน แตมิไดเปนที่ลวงรูถึง
คุณประโยชน จนอาจถูกละเลย หรือถูกทําลายไปอยางนาเสียดาย
เพื่อเปนการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อเปนฐานขอมูล
ทรัพยากรในการพึ่งตนเองสูเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนแกชุมชน ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของ
พันธุกรรมพืช
3.วัตถุประสงค

2.1 เพื่อเปนการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.2 เพื่อดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชในกิจกรรมตางๆ ดังนี้กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
กิจกรรมการสํารวจเก็บรวบรวมพั นธุกรรมพืช กิจ กรรมปลูกรั กษาพันธุ กรรมพืช กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
๒.๓ เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา
2.๔ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหประชาชน เด็กและเยาวชนใหเขาใจและเห็น
ความสําคัญของพันธุกรรมพืช
4. ความสอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการดําเนินการ คือ
๓.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 . ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๒ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สพ.) ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๙๑.๓/ว๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๓.๓ แผนสามป ( ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. เปาหมาย

พื้นที่ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

6. วิธีดําเนินการ
๕.๑ ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
๕.๒ คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ประสานการดําเนินงาน
๕.๓ ดําเนินการโครงการฯ โดยเนนการบูรณาการรวมกัน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชน
๕.๔ ประเมินผล และวิเคราะหโครงการฯ
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. ผูเขารวมกิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๓๔

9. งบประมาณ

-

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
โรงเรียนบานเจดียแมครัว
โรงเรียนบานแมแฝก
คณะกรรมการหมูบานในตําบลแมแฝกใหม
ชมรมรักษปาตนน้ํา
กลุมเพื่อนไพร
หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

10. หนวยงานที่รับผิดชอบ
- เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
- โรงเรียนบานเจดียแมครัว
- โรงเรียนบานแมแฝก
- คณะกรรมการหมูบานในตําบลแมแฝกใหม
- ชมรมรักษปาตนน้ํา
- กลุมเพื่อนไพร
- หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ
๑1. การประเมินโครงการ
10.1 ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมทั้ง ๘ ดานของโครงการ
10.2 ประเมิ น ผลฐานข อมูล ทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา
๑๐.๓ ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูเขารวม
๑2. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11.2 มี การอนุรั กษพัน ธุกรรมพืช ในกิจ กรรมตางๆ ดังนี้กิจกรรมปกปกพัน ธุกรรมพืช
กิจกรรมการสํารวจเก็บรวบรวมพั นธุกรรมพืช กิจ กรรมปลูกรั กษาพันธุ กรรมพืช กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
11.3 ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา
๑๑.๔ ประชาชนเด็กและเยาวชนเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช

โครงการที่ 4
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๓๕

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ องดว ยป จจุ บัน โลกกํ าลั งเผชิญกับสภาวะการเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทํา ให
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา “สภาวะโลกรอน” ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับ วิ ถีชี วิ ต ของมนุ ษ ย อาทิ เกิ ด ความแห ง แล ง ไฟไหม ป า ฝนตกไม ต รงฤดู ก าล อากาศหนาว นอกจากนี้
การที่ อุณหภูมิของโลกเพิ่มสู งขึ้น ยังก อให เกิด มหัน ตภัย ตาง ๆ เชน พายุหมุ นที่รุ นแรงขึ้น โรคระบาดใหม ๆ
ที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น การเพิ่มปริมาณของสัตวพาหะนําโรคในเขตรอนหรือเกิดภาวะแหงแลง
อยางรุนแรง เปนตน
ดวยสาเหตุดังกลาวปจจุบันองคกรตางๆ ไดใหความสนใจและใหความรวมมือในการแกไข
ปญหาสภาวะโลกรอนมากขึ้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัวในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความ
ใกลชิดกับภาคประชาชน สวนธุรกิจและกลุมองคกรในระดับพื้นที่ จึงถือเปนหนวยงานหลักในการสรางความรู
ความเขาใจและกระตุนใหเห็นความสําคัญ รวมทั้งสรางความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอนในระดับทองถิ่นที่เปนรูปธรรม จึงไดจัดทําโครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
เพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น เพื่อสรางแรงกระตุนและเกิดแนวทางการลดภาวะโลกรอนที่สวนตางๆสามารถมีสวนรวมใน
การดําเนินการได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เยาวชน ผูนําชุมชน ประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชน
ในการสนับสนุนกิจกรรมการแกไขหรือลดปญหาภาวะโลกรอนที่สามารถทําไดดวยตนเอง
๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
3. เพื่อสงเสริมความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน
4. กลุมเปาหมาย
1. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบานแมแฝกใหม และโรงเรียนบานเจดียแมครัว
2. ผูนําชุมชน ประชาชน ตําบลแมแฝกใหม 14 หมูบาน
3. หนวยงานภาครัฐในตําบลแมแฝกใหม
4. หนวยงานเอกชน บริษัทตางๆ ในตําบลแมแฝกใหม
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการไมนอยกวา 80 คน
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. สถานที่ในการดําเนินงาน
พื้นที่สาธารณะภายในตําบลแมแฝกใหม
7. วิธีการดําเนินการ
1. ประสานผูนําชุมชนเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการดําเนินการ
2. ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อกลาพันธุไมดอกไมประดับ กลาไมยืนตน วัสดุ อุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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3. ประชาสัมพันธรณรงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชน เขามามีสวน
รวมกับภาครัฐลดภาวะโลกรอน และจัดกิจกรรมปลูกตนไม ทั้งไมดอก ไมประดับ ไมยืนตนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลฯ เพื่อชวยเพิ่มปริมาณกาซออกซิเจนในรวมทั้งดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด รวมทั้งลงพื้นที่
เชิญชวนใหหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมกับเทศบาลฯ
4. ดําเนินการปลูกกลาพันธุไมดอกไมประดับโดยถือเอาวันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอมโลกในการ
ดําเนินงานโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินโครงการ
8. งบประมาณ
จํานวน 20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลออม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ประชาชน เยาวชน ในการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน โดยผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
๒. พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีเพิ่มมากขึ้น
3. ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษ ฟนฟูและบํารุงรักษา
ตนไมที่มีอยูในเขตเพื่อเปนสมบัติตกทอดไปสูลูกหลานจากรุนสูรุน
โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จใน
ทองถิ่นชนบททั่วประเทศไทย ไดทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของปาไม ที่นําไปสูความแหงแลงของ
แผนดิน ทรงหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและพสกนิกรของพระองคมาโดยตลอด ทรงอุทิศพระองคในการจัดหา
แหลงน้ําใหราษฎรในทองถิ่นชนบทที่หางไกล และทุรกันดารมาเปนเวลานาน และทรงทอดพระเนตรเห็นความ
แหงแลงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น พระองคทรงวินิจฉัยหาสาเหตุและทรงทราบวา สาเหตุหนึ่งของการตัดไม
ทําลายปาก็คือการรูเทาไมถึงการณและความยากจน และดวยปณิธานของพระองคในการชวยเหลือประชาชน
พระองคจึงมีพระราชดําริตั้งโครงการตามพระราชดําริขึ้นเพื่อเปนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้น โดยอาศัย
ความรวมมือของประชาชนทั้งประเทศ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค ที่จะสนอง
พระราชดําริการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งปณิธานความดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เปนปาไม ตนน้ํา ลําธาร เพื่อใหคงอยูและ
เปนแหลงอาหารของชุมชน เปนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การกอสรางฝายชะลอน้ํา การปองกันไฟปา
การปองกันการบุกรุกปาและเขตลําน้ํา จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหพสกนิกรตําบล
แมแฝกใหมทุกภาคสวน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ไดมีโอกาสแสดง
ความกตัญูกตเวที นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะแด
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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พระองค ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการตอประเทศชาติและประชาชนเปนอเนกอนันต และเพื่อเปน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทองถิ่น อันเปนการสนองตามแนวพระราชดําริดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอไป
3. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อเปนการตั้งปณิธานความดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ โดยพสกนิกรตําบลแมแฝกใหมทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ไดมีโอกาสแสดงความกตัญู กตเวที นอมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ แดพระองคที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและ
คุณูปการตอประเทศชาติและประชาชนเปนอเนกอนันต
2.2 เพื่อดูแล อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม
2.3 เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหประชาชน เด็กและเยาวชนเกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติใหมากยิ่งขึ้น

4. ความสอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการดําเนินการ คือ
๓.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 . ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๒ โครงการ “รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน” ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๑.๒/ว๑๐๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓.๓ แผนสามป ( ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. เปาหมาย

พื้นที่ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

6. วิธีดําเนินการ
๕.๑ ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
๕.๒ คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ประสานการดําเนินงาน
๕.๓ ดําเนินการโครงการฯ โดยเนนการบูรณาการรวมกัน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชน
๕.๔ ประเมินผล และวิเคราะหโครงการฯ
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
8. ผูเขารวมกิจกรรม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา ฯลฯ
9. งบประมาณ

จํานวน ๖0,000 บาท

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๓๘

10. หนวยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลตํ าบลเจดี ยแมครั วบูรณาการรว มกับ หนว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
๑1. การประเมินโครงการ
10.1 ประเมินสภาพแวดลอม/ปาไม กอนและหลังการดําเนินการ
10.2 ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูเขารวม
๑2. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เปนการตั้งปณิธานความดีถวายเปนพระราชกุศลถวายเปนพระราชกุศล โดยพสกนิกร
ตําบลแมแฝกใหมทุกภาคสวน ทั้งภาค รัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ไดมีโอกาสแสดงความ
จงรักภักดี ความกตัญู กตเวที นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
11.2 การดูแล อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม
11.3 ประชาชนเด็กและเยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใหมากยิ่งขึ้น
โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน
2. หลักการและเหตุผล
การเกษตรในป จ จุ บั น มี ก ารตกค า งของสารเคมี ป อ งกั น และกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในผลผลิ ต ทาง
การเกษตร เนื่ องจากการที่ เ กษตรกรขาดความรูค วามเขาใจในการเลือกใชส ารเคมี วิธี การที่เหมาะสม
ชวงเวลาในการใช รวมถึงการใชสารเคมีหลายชนิดซ้ําซอนกัน และในปริมาณที่มากเกินความจําเปน บางสวน
จะระเหยไปในอากาศ ตกคางและสะสมอยูในดินและแหลงน้ําบริเวณใกลเคียง รวมถึงการสะสมในหวงโซ
อาหาร และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใชและผูบริโภคในระยะยาวได อีกทั้งในปจจุบันกระแสความ
ตองการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มมากขึ้น การลด ละ เลิกใชสารเคมี จึงเปนทางเลือก
อีกทางหนึ่งที่เ กษตรกรควรใช วิ ธีการเตรียมและเลื อกใชสิ่ งทดแทนสารเคมีในการเกษตร เพื่อใชในการ
ปองกันและกําจัดโรคหรือวัชพืช เชน สารชีวภาพ พืชสมุนไพร ซึ่งนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตผักปลอด
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อลดการปนเปอนสารเคมี ลดคาใชจายใหแกเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดโครงการ
ฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน เพื่อเปนการลดการใชสารเคมีในการเกษตร ทําใหมีผัก
ปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน ลดคาใชจายในการผลิตพืช ทั้งยังสามารถตอยอดการผลิตสงใหตลาดผัก
ปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มรายไดตอไป
3. วัตถุประสงค
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการลดการใชสารเคมีในการผลิต
เพื่อพัฒนาองคความรูของเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชปลอดภัย
เพื่อใหมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน
เพื่อใหเกษตรกรลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๓๙

4. ความสอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการดําเนินการ คือ
๓.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 . ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๓.๓ แผนสี่ป ( ป ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. ขั้นตอนในการดําเนินการ
๔.๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม
๔.๒ นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว
๔.๓ ดําเนินการตามโครงการ
๔.๔ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๔.๕ สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
6. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ จํานวน 5๐ คน
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖4
8. สถานที่ในการดําเนินการ
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. งบประมาณในการดําเนินการ
จํานวน 50,000 บาท
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม กลุมเกษตรกรใน
พื้นที่ตําบลแมแฝกใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑1. การประเมินโครงการ
๑๐.๑ ประเมินจากจํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
10.๒ ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูเขารวม
๑2. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการลดการใชสารเคมีในการผลิต
11.2 เกษตรกรมีองคความรูในการเพาะปลูกพืชปลอดภัย
๑๑.3 เกษตรกรมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน
๑๑.4 เกษตรกรลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๔๐

โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเจดี ยแมครัว ได จัดทํา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงทองถิ่น” โดยทําการ
สํารวจขอมูลการเพาะปลูกพืชตางๆ ของประชาชนและแหลงน้ําทางการเกษตรที่เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ
รวมทั้งสภาวะของน้ําอุปโภคบริโภคที่ดํารงอยูจริงในชีวิตประจําวันของประชาชน เพื่อสะทอนภาพของการ
ดําเนินชีวิตที่ไดรับรูกันมาตลอดวา เกษตรกรยากจน (ตนทุนสูง ราคาขายต่ํา ฯลฯ) ทั้งน้ําการเกษตรและน้ํา
กินน้ําใชไมเพียงพอ ซึ่งจากการสํารวจพบวาการเกษตรในปจจุบันมีการตกคางของสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรู พืชในผลผลิ ตทางการเกษตร เนื่ องจากการที่เ กษตรกรขาดความรูความเขาใจในการเลือกใช สารเคมี
วิธีการที่เหมาะสม ชวงเวลาในการใช รวมถึงการใชสารเคมีหลายชนิดซ้ําซอนกัน และในปริมาณที่มากเกิน
ความจําเปน บางสวนจะระเหยไปในอากาศ ตกคางและสะสมอยูในดินและแหลงน้ําบริเวณใกลเคียง รวมถึง
การสะสมในหวงโซอาหาร และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใชและผูบริโภคในระยะยาวได อีกทั้งใน
ปจจุบันกระแสความตองการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มมากขึ้น การลด ละ เลิกใช
สารเคมี จึงเป นทางเลื อกอีกทางหนึ่งที่เ กษตรกรควรใช วิธีการเตรียมและเลือกใชสิ่งทดแทนสารเคมีใน
การเกษตร เพื่อใชในการปองกันและกําจัดโรคหรือวัชพืช เชน สารชีวภาพ พืชสมุ นไพร ซึ่งนําไปสูการ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี การผลิ ตผั กปลอดสารเคมี กํา จัดศัตรูพืช เพื่อลดการปนเปอนสารเคมี ลดคาใชจายใหแ ก
เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดโครงการ
สงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อเปนการลดการใชสารเคมีในการเกษตร ทําใหมีผักปลอด
สารพิษบริโภคในครัวเรือน ลดคาใชจายในการผลิตพืช ทั้งยังสามารถตอยอดการผลิตสงใหตลาดผักปลอด
สารพิษเพื่อเพิ่มรายไดตอไป
3. วัตถุประสงค
๒.๕ เพื่อเปนการลดการใชสารเคมีในการเกษตร
๒.๖ เพื่อใหมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน
๒.๗ เพื่อใหเกษตรกรลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน
4. ความสอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการดําเนินการ คือ
๓.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 . ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๓.๒ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท อ งถิ่ น (ด า นการเกษตรและแหล ง น้ํ า ) (Local
Sufficiency Economy Plan : LSEP)
๓.๓ แผนสามป ( ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. ขั้นตอนในการดําเนินการ
๔.๖ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม
๔.๗ นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๔๑

๔.๘ ดําเนินการตามโครงการ
๔.๙ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๔.๑๐ สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
6. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จํานวน ๓๐ คน
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4 ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๑)
8. สถานที่ในการดําเนินการ
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. งบประมาณในการดําเนินการ
งบประมาณตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงาน
การเกษตร งานสง เสริม การเกษตร เพื ่อ ใชใ นการดํ า เนิน กิจ กรรมตา งๆ ไดแ ก คา วิท ยากร คา สถานที่
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณในการอบรม ฯลฯ เปนตน เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(-สามหมื่นบาทถวน-)
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม กลุมเกษตรกรใน
พื้นที่ตําบลแมแฝกใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๐. การประเมินโครงการ
๑๐.๑ ประเมินจากจํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
10.๒ ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูเขารวม
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ เกษตรกรลดการใชสารเคมีในการเกษตร
๑๑.๒ เกษตรกรมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน
๑๑.๓ เกษตรกรลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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โครงการที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
สถานการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว การในปจจุบันที่ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ราคาสินคาโดยทั่วไปไดปรับตัวสูง ประชาชนโดยทั่วไปจึง
ตองแบกภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น การประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียงรายไดหลักเพียงอยางเดียว
การสนับสนุนใหประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได ตลอดจนการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งราษฎรในเขตพื้นที่ตําบล เจดียแมครัวใหม ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เชน ทําไร ทํานา และเลี้ยง
สัตว เปนอาชีพหลัก มีการวางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว หรือชวงระยะเวลาในระหวางการรอเก็บเกี่ยวผลผลิต
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฎิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ใหดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวหนา
ตอยุคโลกาภิวัตน การดําเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเปนการประกอบอาชีพตามทรัพยากรที่มีอยูโดย
อาศัยความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความพอเพียงในลักษณะพออยูพอกิน กอใหเกิดความสุขสบายภายใน
ครอบครัว หากเหลือจากการดํารงชีพสามารถนําไปขายเพื่อเปนรายไดและเก็บออมเปนเงินทุนตอไป
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวเปนแหลงเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเปนสวนใหญ ทรัพยากรที่มีมากในเขตพื้นที่คือผลผลิตทางการเกษตร
แตบางหวงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรออก ราคาผลผลิตทางการเกษตรมักจะตกต่ํา ทําใหเกษตรกรมีรายได
นอยลง ดังนั้นการพัฒนาและสรางทรัพยากรในทองถิ่นใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น จะเปนการสรางงาน
สรางรายไดใหแกประชาชน โดยเฉพาะกลุมอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร ที่มักจะมีเวลาวาง
หลังจากการทําการประกอบอาชีพประจําแลว จึงเปนโอกาสที่จะสามารถประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได
ลดรายจายใหแกครอบครัว ดังนั้นเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริม
อาชีพตาง ๆ เพื่อสรางรายไดเพิ่มใหแกประชาชนโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทํา
“โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน” ประจําปงบประมาณ 2560 ขึ้น
3. วัตถุประสงค
ใหแกครอบครัว

3.1 เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได

3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชน มีโอกาสไดเรียนรู เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริม และ
สามารถถายทอดองคความรูจากประสบการณสูคนรุนหลังสืบไป
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชน ในเขตพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม จํานวน 6 กลุมอาชีพ

5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 สํารวจความตองการของประชาชนที่จะเขารับการอบรมอาชีพ
5.2 รวบรวมขอมูลและความจําเปนในการฝกอบรม
5.3 จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดดาเนินการฝกอบรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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5.5 ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนดําเนินการฝกอบรม
5.6 จัดเตรียมการฝกอบรม ติดตอวิทยากร สถานที่ เอกสาร และอุปกรณตาง ๆ
5.7 ดําเนินการฝกอบรม
5.8 ประเมินผลการฝกอบรม
6. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 จํานวน 80,000.-บาท(แปด
หมืน่ บาทถวน) ตามรายละเอียดแนบทาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนในพื้นที่ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได ใหแกครอบครัว
และมี โอกาสไดเรียนรู เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริม พรอมทั้งสามารถถายทอดองค ความรูจาก
ประสบการณสูคนรุนหลังสืบไป
โครงการที่ 9
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เปนของตัวเอง มีเอกลักษณที่โดดเดน ซึ่งแตละภาคมี
ความแตกตางกันไปไมวาจะเปนงาน แกะสลัก งานปน งานวาด ฯลฯ ในปจจุบันนี้หาผูที่มีฝมือไดยากและนอย
คนมาก ในอนาคตหากไมมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว อีกไมนานคงไมเหลือไวใหลูกหลาน
แหลงเรียนรูในชุมชน หมายถึง สภาพแวดลอม ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม แมน้ํา ลําธาร
สิ่งที่ถูกสรางขึ้น เชน วัด ศาลา เขื่อน และทรัพยากรบุคคลที่ใหความรู ความสามารถและความชํานาญในดาน
ตางๆ ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่น เชน บุคคลที่เปนภูมิปญญาทางหัตศิลป หัตถกรรม พิพิธภัณฑของเกา ดานการ
อนุรักษ การทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่บุคคลจะถายทอด
ออกมา และเปนสิ่งที่มีคุณคาทางการศึกษา และเกิดประโยชนอยางยิ่ง ยังเปนความภาคภูมิใจใหกับคนใน
ทองถิ่นรูสึกเกี่ยวกับรากเหงาทางวัฒนธรรมของตนเองและเปนสวนหนึ่งในการสรางพลังชุมชน
เพื่อศึกษาความเปนมาและสืบค นแหลงวัฒนธรรมของชุมชนพรอมทั้งศึกษาศักยภาพและนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาสงเสริมและการจัดการแหลงวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวและแหลง
รายไดของชุมชน ตลอดจนปฎิบัติไดถูกตองซึ่งสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล มาตรา ๕๐(๘) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖(๑๑) ในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแมแฝก เปน
แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณคา มิ
ใหเกิดการสูญเปลาในการจัดแหลงเรียนรู จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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3. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเกิดองคความรู และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
2.เพื่อสํารวจหาขอมูล ดําเนินการจัดขึ้นบัญชี
3. เพื่อจัดเปนนิทรรศการใหความรูแกผูเขาเยี่ยมชม
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเปนแหลงเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถิ่น และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4. เปาหมาย
ดานปริมาณ
พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดแมแฝก หมูที่ 1 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑ แหง
ดานคุณภาพ
มีการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเกิดองคความรู และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นมีนิทรรศการใหความรูแกผูเขาเยี่ยม
ชมมีแหลงเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่นและสามารถพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางพัฒนา ดานที่๔.๑ พัฒนาองคความรูดานศิลปะทองถิ่น
แนวทางพัฒนา ดานที่ 4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน
2. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแมแฝก เปนแหลงเรียนรูในชุมชน
๓. ประเมินผลและสรุปผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. สถานที่ดําเนินการ
วัดแมแฝก ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
10. งบประมาณ
จํานวน ๑๕,000.- บาท

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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11. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

-มี ก ารพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ใ ห เ กิ ด - การประเมินผลจากแบบสอบถาม - แบบสอบถาม
องคความรู และตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นมีนิทรรศการใหความรูแกผู
เข า เยี่ ย มชมมี แ หล งเรี ย นรู ในการ
จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย
ครอบคลุ ม ภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น และ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีแหลงเรียนรูที่ใหองคความรู และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
2.มีการดําเนินการจัดขึ้นบัญชีวัตถุ สิ่งของ
3. มีนิทรรศการใหองคความรูแกผูเขาเยี่ยมชม
4. เปนแหลงเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
โครงการที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
จากการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว พบวามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป
ในปงบประมาณที่ผานมามีปริมาณขยะมูลฝอยถึง 3 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยที่มีการเก็บขนและนําไปเททิ้งยังบอ
ขยะ เพื่อกําจัดนั้น ไดแก ขยะที่เปนถุงพลาสติกจํานวนมาก ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะ
ทั่วไป ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางจากแหลงกําเนิดจะสามารถลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัดลงได
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจํานวน
มาก จึงไดจัดใหมีโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
เจดียแมครัวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยในเขตเทศบาล เกิ ด จากพฤติ ก รรมการใช วั ส ดุ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ใ น
ชีวิตประจําวันที่มีการเลือกใชวัสดุที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมมีการคํานึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดการใชวัสดุ
เครื่องใชสอยในครัวเรือนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาวะภูมิอากาศหรือสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการสงเสริมให
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของประชาชน ให มี ก ารคั ด แยกขยะตั้ ง แต ต น ทางในระดั บ ครั ว เรื อ น การ
ประชาสัมพันธ จะทําใหประชาชนตระหนักและเขาใจสภาพปญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสนใจและใส
ใจในการปฏิบัติตาม จําเปนตองมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอในรูปแบบที่แตกตางกันไป โดยจะตองพิจารณา
เนื้อหาและสื่อที่จะใชใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย ตลอดจนชวงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการสงเสริมใหมีการคัดแยก
ขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิดลงไดแลว ยังเปนการสรางรายไดจากการคัดแยกขยะเพื่อ
นําไปขายและการทําปุยหมักไดอีกดวย
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๔๖

การรณรงคใหความรูแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานศึกษาใหมีความรูในการ
คัดแยกขยะที่ถูกตองเหมาะสม เปนกลวิธีอีกอยางหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะทําใหเกิดจิตใตสํานึกในการคัดแยก
ขยะและรักษาสิ่งแวดลอม จนสามารถเปนตัวอยางแกคนในชุมชนได ซึ่งหากทุกองคกรเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยรวมกับหนวยงานของรัฐ ก็จะทําใหประสบผลสําเร็จและทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
มากขึ้นดวย
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทํา “โครงการคัดแยกขยะในชุมชน” เพื่อเปนแนวทางใน
การลดปริ ม าณขยะตั้ ง แต ต น ทางจากแหล ง กํ า เนิ ด ที่ อ อกมาจากบ า นเรื อ น โรงงานอุ ต สาหกรรม สถาน
ประกอบการ สํานักงาน และสถานที่ตาง ๆ ในชุ มชน โดยเนนการมีสว นรวมของประชาชน และการสราง
จิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน ในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง เปนการรักษาสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหประชาชนไดรับความรู มีความตระหนักเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใชประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม
๒. เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนและชุมชน
๓. เพื่ อสร า งจิ ตสํ า นึ กให ป ระชาชนลดใชวั ส ดุที่ ไมเป น มิตรตอสิ่ง แวดลอม มีการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทั้ง 14 หมูบาน
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทั้ง 14 หมูบาน
7. วิธีการดําเนินการ
1. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน เพื่อรวบรวมขอมูล
สําหรับวางแผนการดําเนินโครงการ และเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
2. เขียนโครงการฯ และนําเสนอโครงการฯ
3. ประสานงานวิทยากรในการอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติตามกิจกรรมในโครงการ
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การรณรงค ประชาสัมพันธการคัดแยกขยะในครัวเรือน
การนําขยะไปใชประโยชนและประชาสัมพันธขอมูลแนวทางการดําเนินการลดขยะของเทศบาล
5. จัดกิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะในชุมชน ผานกลวิธีตาง ๆ เชน ผาปาขยะรีไซเคิล ขยะ
แลกไข ตลาดนัดขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมการทําปุยหมัก ฯลฯ
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
8. งบประมาณ
จํานวน 100,000 บาท
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๔๗

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนมีความรู ความตระหนักในการคัดแยกขยะกอนทิ้งและนําขยะมาใชประโยชน
2. ประชาชนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และมีพฤติกรรมใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สามารถลดภาวะกาซเรือนกระจก
3. เทศบาลสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัดและงบประมาณในการจัดการ
ขยะมูลฝอยลดลง
4. มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ชุมชน
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล
ตํ า บลแม แฝกใหม มี ลั กษณะภู มิป ระเทศเปน พื้น ที่ร าบและเปน แนวเขา มี ความอุ ด มสมบู ร ณ ทาง
ธรรมชาติ เชน ปาอนุรักษ(ปาสงวนแหงชาติ หมูที่ ๗, ๘, ๑๐, ๑๑ และ ๑๓) ซึ่งเปนแหลงกําเนิดตนน้ําสายตางๆ อาทิ
ลําน้ํา ลําหวย บึง หนองน้ํา ทําใหบริเวณลุมน้ํามีความอุดมสมบูรณ เกิดพืชพรรณธัญญาหารตาง ๆ มากมายที่
ชุมชนไดอยูไดกินจนถึงปจจุบัน เดิมประชาชนตําบลแมแฝกใหมมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ เชน การใชใบตองตึง
มาทําหลังคามุงบาน ใชไมไผมาทําผาปูพื้นบานหรือผามานกันลม กันฝนและทําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
สําหรับครัวเรือนอีกมากมาย ตลอดจนการใชภาชนะบรรจุอาหารที่มาจากธรรมชาติ หอดวยใบไม ใบตองตึง
ใบตอง ใบสัก ซึ่งเปนสิ่งที่ยอยสลายงายตามธรรมชาติ ซึ่งไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
ป จ จุ บั น ชาวบ า นในชุ มชนมี การใช บ รรจุภัณฑสิ่งของที่ยอยสลายไดย ากในการบรรจุอาหาร เชน
ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแกว รวมทั้งมีการใชผลิตภัณฑที่ยอยสลายชา ทําใหใหเกิดขยะขึ้นในชุมชน
บริเวณรอบ ๆหมูบานเพิ่มขึ้นมากมาย สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ขยะที่อยูบริเวณรอบ ๆ
หมูบานถูกกระแสน้ําพัดพาลงสูแมน้ําทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา และมลภาวะทางอากาศ ปญหาที่เกิดจากขยะ
สงผลกระทบตั้งแตผูคนที่อาศัยอยูบนพื้นที่ราบลุมที่สายน้ําไหลผาน นั่นเอง
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวและสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ (เชียงใหม) ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว
จึงรวมกันหาแนวทางการแกไขปญหาขยะและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ โดยการจัดทําโครงการเยาวชนรวมใจพิทักษ
สิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อใหเด็ก เยาวชน ชุมชน เกิดความตระหนักถึงปญหา มีจิตสํานึกรักบานเกิดของตัวเองและ
รวมกันหาทางแกไขปญหาที่เกิดจากขยะดวยตนเอง นําไปสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อัน
จะสรางความสัมพันธระหวางเด็ก เยาวชน ชุมชน ผูนําหมูบาน องคกรปกครองทองถิ่น ที่มีความเขมแข็ง
ตอไป

๒. วัตถุประสงค
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๔๘

๑. เพื่อใหกลุมเด็กและเยาวชนตําบลแมแฝกใหม เกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากขยะซึ่งมี
ผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเรียนรูวิธีการบริหารจัดการขยะไดอยางถูกวิธี งาย
สะดวก และไดประโยชนสูงสุด
๒. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
เด็กและเยาวชน ตําบลแมแฝกใหม จํานวน ๑๐๐ คน
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
5. สถานที่ดําเนินโครงการ
ตําบลแมแฝกใหม
6. แผนการดําเนินงาน
1. วางแผนการดําเนินงานโครงการ ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ
2. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ โรงเรียนบานเจดียแมครัว เพื่อขอความรวมมือนักเรียนเขา
รวมกิจกรรม และประสานวิทยากรจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม
3. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
4. ประชุมแบงงานและชี้แจงรายละ เอียด โครงการและแผนปฏิบัติงาน
5. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
36

36

7. งบประมาณ
15,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารวมโครงการเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดของตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก ไดมีสวนรวมใน
การบริหารหรือจัดการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนดวยตนเอง
๒. ผูเขารวมโครงการมีความรูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปญหาของขยะและรูวิธีการบริหารจัดการขยะไดอยาง
ถูกวิธี งาย สะดวก และไดประโยชนสูงสุด
9. วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช
- แบบประเมินความพึงพอใจและความสําเร็จของโครงการ
- แบบทดสอบความรูกอนและหลังการอบรม

โครงการที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๔๙

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาทตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยัง
สงผลถึงเด็ก เยาวชน อยางหลีกเลี่ยงไมไดใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทําให
ภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนในสังคมที่จะตานทานกับปญหาตองขาดความมั่นคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคม
ตามมา เชน เด็กและเยาวชนเกิดปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดปญหาการ
มีเพศสัมพันธในวัยเรียนปญหาการติดเกมสอีกทั้งในยุคของโลกาภิวัฒนที่เปดโลกใหกวางขึ้น เยาวชนไทย
สามารถรับรูขาวสารไดทั่วทุกมุมโลก สามารถรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเขามาใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น
แตในขณะเดียวกันเยาวชนเริ่มละเลยมารยาทอันดีงามของไทยไป ไมรูจักเลือกใชมารยาทไทยใหเหมาะสมตอ
กาลเทศะ มีเ ยาวชนไทยจํ า นวนมากที่ ไม ไดรับ การอบรมสั่งสอนใหรูจักการวางตัว ใหเหมาะสมตามแบบ
วัฒนธรรมไทย เชน มารยาทในการทําความเคารพ มารยาทในการพูดกับผูใหญ มารยาทในการยืน / นั่ง /
นอน มารยาทในการรับสิ่งของ สงของ หรือ การแตงกายที่ถูกตองและเหมาะสม และอื่นๆ อีกปลายประการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดเล็งเห็นวาวิธีการจะแกไขปญหาดังกลาวนั้น จะตองอาศัยกระบวนการ
ปลูกฝงคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและสติปญญา ชวยทําใหมีจิตใจพื้นฐานที่โอบออม
อารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม ซึ่งจะทําใหพื้นฐานทางจิตใจอยูในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมยอมสงผลให
เด็กและเยาวชนเปนคนดี สามารถแกปญหาสังคมได และทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
รวมถึ ง การพั ฒ นามารยาท การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ พึ งประสงค เทศบาลตํ าบลเจดี ย แม ค รั ว ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการปลูกฝงและถายทอดความรูดานมารยาทไทยใหกับเด็ก เยาวชน เพื่อจะไดเขาใจในคุณคา
ของจรรยามารยาท ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น ซึ่งเปนเอกลักษณที่สําคัญของชาติ สะทอนใหเห็นถึงความเปนไทย
ความสุภาพ ออนโยน อันเปนกิริยามารยาทที่ดีงาม มีคุณคาและมีความหมาย ที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมา
จึ ง กํ า หนดให มี โ ครงการอบรมสื บ สานคุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยามารยาท ตามวิถี ไทย วิ ถี ทอ งถิ่ น และ
สอดคลองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมภายใตอํานาจหนาที่ของเทศบาลตาม
มาตรา ๕๐(๗) (๘) ในการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการและบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรม จรรยา
มารยาทตามวิถีไทย วิถีทองถิ่นอยางถูกตอง
๒. เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข
๓.เพื่อสรางตนแบบที่ดีงามใหเปนแบบอยางแกผูอื่นในสังคมตอไป
4. เพื่อเสริมสราง สืบสานการมีสวนรวมในการรณรงค เผยแพรความรู ความเขาใจและเชิญชวนให
ผูอื่นประพฤติตนใหถูกตองตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
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4. เปาหมาย
ดานปริมาณ
กลุมเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลแมแฝกใหม จํานวน ๗0 คน
ดานคุณภาพ
กลุมเด็ก และเยาวชนในตําบลแมแฝกใหม มีความรู ความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรม จรรยามารยาท
ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่นอยางถูกตอง สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขอีกทั้งไดสรางตนแบบที่ดีงามใหเปน
แบบอยางแกผูอื่นในสังคม และเสริมสราง สืบสานการมีสวนรวมในการรณรงค เผยแพรความรู ความเขาใจ
และเชิญชวนใหผูอื่นประพฤติตนใหถูกตองตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางการ
พัฒนา 4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน
2. จัดกิจกรรมอบรมสืบสานคุณธรรมจริยธรรม จรรยามารยาท ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
๓. ประเมินผลและสรุปผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. สถานที่ดําเนินการ
วัดเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
10. งบประมาณ
จํานวน 2๐,000.- บาท
11.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลุมเด็ก และเยาวชนในตําบล
แมแฝกใหม มีความรู ความเขาใจ
ในคุณธรรมจริยธรรม จรรยา
มารยาทตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
อยางถูกตอง สามารถดําเนินชีวิต

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

- การประเมินผลจากแบบสอบถาม -แบบสอบถาม
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ไดอยางมีความสุขอีกทั้งไดสราง
ตนแบบที่ดีงามใหเปนแบบอยางแก
ผูอื่นในสังคม และเสริมสราง สืบ
สานการมีสวนรวมในการรณรงค
เผยแพรความรู ความเขาใจและ
เชิญชวนใหผูอื่นประพฤติตนให
ถูกตองตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปไดรับความรู ความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรม จรรยามารยาท
ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่นอยางถูกตอง
๒. เด็กเยาวชนและประชาชนไดรับการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข
3. มีตนแบบและแบบอยางที่ดีงามแกสังคม และสามารถสืบสานคุณธรรมจริยธรรม จรรยามารยา
ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่นใหคงอยูตอไป
๔. เด็ก และเยาวชน ไดสืบสานการมีสวนรวมในการรณรงค เผยแพรความรู ความเขาใจและเชิญ
ชวนใหผูอื่นประพฤติตนใหถูกตองตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
จากปรัชญาหลักและกรอบแนวคิดของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552
- 2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน ทางสายกลาง อยูบนพื้นฐานของความสมดุล
พอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความ
อยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองครวม ที่ยืด "คน" เปนศูนยกลางของการพัฒนา อยางมี
"ดุลยภาพ" ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง เชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษา กับการพัฒนาดานตางๆ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน
โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสวา "เศรษฐกิจพอเพียงเปน
เสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน นั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่งคงไดก็อยูที่เสาเข็มแตคน
สวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป" (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 9 จากวารสารชัยพัฒนา) จากพระราชดํารัสดังกลาว จะเห็นไดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนสําคัญ เปน
รากฐานของชีวิตของประเทศ "เศรษฐกิจพอเพียง" (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารั สชี้แนะแนวทางการดําเนิ นชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย บน
พื้นฐานของทางสายกลาง ซึ่งประกอบดวย 3 คุณลักษณะ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี)
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และ 2 เงื่อนไข (เงื่อนไขความรู คือ รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย สุจริต
ขยัน อดทน มีสติปญญา แบงปน)
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ ใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง มีความพอเพียง รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี
ผลกระทบใดๆ อั น เกิ ดจากการเปลี่ย นแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะตองอาศัย ความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน ควร
เริ่มใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ดวยเหตุผลดังกลาว ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เล็งเห็นความสําคัญ
จึงเสนอกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กนักเรียน ครูปฐมวัย รวมทั้งผูที่สนใจ และผูที่เกี่ยวของใหเกิดความ
เขาใจเกี่ยวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดภาวะโลกรอนไปใชกับการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้เปน
การจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาครูปฐมวัยและผูที่เกี่ยวของ
โดยการสงเสริมสนับสนุนครูปฐมวัยและผูเกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจ สามารถประยุกตและนําเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และชุ ม ชน ได อ ย า งมี ศั ก ยภาพและมี คุ ณ ภาพ สอดคล อ งกั บ การเป น หุ น ส ว นของโลกและสอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545) โดยการอบรม
ปฏิบัติการ การศึกษาแหลงเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกับโรงเรียนและชุมชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดภาวะโลกรอนและการนําไปใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การจั ด ทํ า กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น การจั ดการศึ กษาให เ ด็ กในศู น ยพั ฒ นาเด็ กเล็ ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยการปฏิบัติลงมือทําดวยตนเอง โดยมีครูผูดูแล
เด็ก ผูปกครองชวยดูแลและสนับสนุนอยางใกลชิด ซึ่งโครงการดังกลาวเปนการ ปูพื้นฐานชีวิตที่ดีใหแกเด็กที่
กําลังเรียนรูอยูในโลกกวาง และพรอมที่จะรับประสบการณทุกอยางจากสิ่งแวดลอมที่พบเห็นไดโดยงายรอบๆ
ตัวเด็ก และฝกฝนการสํารวจตรวจคนสรางจินตนาการอันกวางไกลที่สําคัญมองเห็นคุณคา ความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับธรรมชาติอันนําไปสูการมีจิตสํานึกที่ดีตอธรรมชาติ และวิถีชีวิตอยางพอเพียง
2.วัตถุประสงค

1.เพื่อศึกษาแหลงเรียนรูสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน
2.เพื่อเปนการศึกษาเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการลดภาวะโลกรอนกับ
การศึกษาปฐมวัยไปใชในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู ประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยได
3. เพื่อสงเสริมใหครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4.เพื่อใหชุมชน ผูปกครองไดมีบทบาทในการใหการสนับสนุนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่อใหผูบริหาร ครู เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
การศึกษาเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาปฐมวัย
3.วิธีดําเนินการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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3. ดําเนินการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กนักเรียน ครูและผูปกครอง โดย
จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส เพื่อเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน
สําหรับเด็กนักเรียน
4. สรุปผลการดําเนินงาน
4.เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ๙๐เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนรอยละ9๐มีความพึงพอใจในการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สงเสริมใหมีพัฒนาการที่ดี
ยิ่งขึ้น
5.ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
5.1 สอดคลองกับแผนพัฒนาเทศบาล
สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอย
โอกาสในสังคม แนวทางการพัฒนา 5.1 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
5.2 สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สอดคลองกับยุทธศาสตร ที่ 4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แนวทางการพัฒนาที่
4.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพตามมาตรฐาน
6.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7.สถานที่ดําเนินการ
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม
8.หนวยงานผูรับผิดชอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9.งบประมาณ
งบประมาณดําเนินการ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
10.การติดตามประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมินผล
1.เด็กนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม -การสังเกต
พัฒนาผูเรียน
-ผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็ก
นักเรียน
2.เด็กนักเรียนความพึงพอใจใน
การดําเนินการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนแหลงเรียนรู
ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2. เด็กไดมีพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลายในการตรวจคนพบ การแกปญหาดวยตนเอง
3. ครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น
4. ชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
5. ผูบริหาร ครู เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการการศึกษา
เรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมวันเขาพรรษา
2. หลักการและเหตุผล
โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมวันเขาพรรษา โดยคุณครูรวมกันพาเด็กนักเรียนเขาวัด รับศีล ฟงธรรม
ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนินการเพื่อให เด็กนักเรียน เขมแข็งดวยคุณธรรม จริยธรรม อันเปนทําใหเด็กมีลักษณะ
นิสัยเปนเด็กดี ที่สังคมปรารถนา โดยกิจกรรมที่นําเด็กเขาวัดศึกษาธรรมะ ประกอบดวย การนําสวดมนตเด็กๆ
และคุณครู หลังจาก สวดมนต นั่งสมาธิ แลว เจาอาวาสไดใหธรรมะแกเด็กๆ เนื่องจาก สภาพสังคมปจจุบัน
บุคคลตั้งแตเด็ก เยาวชน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ไมไดยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เรา
ทุกคนสามารถที่จะนําหลัก คุณธรรม จริยธรรม นํามาใชในการดํารงตน หรือแกปญหา ตางๆ ใหแกนักเรียน
เพื่อสนับสนุน สงเสริม กิจกรรมทางดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อ ให
นักเรียนและคุณครูปฏิบัติธรรม เขาวัด ฟงธรรม ทุกวันพระ เพื่อกอใหเกิดความสงบ รมเย็นทางจิตใจ พรอม
ปฏิบัติหนาที่ ไดเล็งเห็นความสําคัญของวัด ฟงพระธรรมเทศนา รวมถึงรวมกันทํานุบํารุงพุทธศาสนาใหเจริญ
งอกงามสืบไป
โรงเรี ยนอนุบ าลเทศบาลตํ าบลเจดียแมครัว มี ห นาที่ใหความรู สนับ สนุน สงเสริมและรักษาไวซึ่ง
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นรวมทั้งสงเสริมใหเด็กนักเรียนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของสถาบั น
ศาสนา จึงไดจัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พาลูกจูงหลานเขาวัดศึกษาธรรมะ ขึ้น เพื่อสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนไดเรียนรูถึงวิถีประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และอนุรักษใหคงอยูกับทองถิ่นตลอดไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม อันทําใหเด็กมีลักษณะนิสัยเปนเด็ก
ดี
2. เพื่อรณรงค ปลุกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
3. เพื่อจรรโลงสังคมไทยใหเปนสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืน โดยใชมิติทางศาสนา
4. เปาหมาย
- เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรอยละ 95 ไดเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สงเสริมใหมี
สวนรวมในการสรางความมั่นคง เสริมภูมิคุมกันใหกับพระพุทธศาสนา โดยวิธีการใชวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนามาเปนหลักในการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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5. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยนําเด็กนักเรียนเขาวัดรับศีล ฟงธรรม ศึกษาธรรมะ ประกอบดวย
การนําสวดมนตเด็กๆ และคุณครู หลังจาก สวดมนต นั่งสมาธิ แลว เจาอาวาสไดใหธรรมะแกเด็ก โดยนักเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง
3. สรุปผลและประเมินผลการจัดงาน
6. งบประมาณ
จํานวน 5,000.- บาท
7. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560
8. สถานที่ดําเนินการ
วัดภายในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กนักเรียนไดเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม อันทําใหเด็กมีลักษณะนิสัยเปนเด็กดี
2. รณรงค ปลุกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญทางพระพุทธศาสนา
3. จรรโลงสังคมไทยใหเปนสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืน โดยใชมิติทางศาสนา
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2553 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ตลอดจนมีเปาหมายใหผูเรียน เปนคนดีคนเกงและ มีความสุข มุงเนนใหคนพบความสามารถและ
ความถนัด มาตรา 6 ของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ ไดเนนใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เป นมนุ ษย ที่สมบู รณ ท้ัง รา งกาย จิ ตใจ สติ ปญ ญา ความรูและคุณธรรม มีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
การให ความรู ใ นเรื่ องการมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี มีจิต สํา นึก ตอ สาธารณะ ถื อเปน เปน เรื่ องที่ สํ าคั ญ
โดยเฉพาะอย างยิ่งในภาวะโลกปจจุบันเป นยุคของขอมูล ขาวสารและเทคโนโลยี ทําให การดูแลสุขภาพ
อนามัย การสรางจิตสํานึกตอสาธารณะ จึงมีความจําเปนมากตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพื่อใหเกิดความสุข
ในสังคม ประกอบกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีปญหาดานการปริมาณขยะเปนจํานวนมาก
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๕๖

แตขาดระบบการจัดการขยะที่ดี ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองการใชพลังงานอยางมหาศาล และยังสงผลตอสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนอีกดวย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงจัดทําโครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ เพื่อที่
เปน การเรียนรูแบบมีสวนรวมใหนักเรียนมีจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ และสามารถวางแผนแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนโดยเนนไปที่เรื่องของขยะ โดยใชกระบวนการของโครงงานกิจกรรมธนาคารขยะ ให
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิงแวดลอมภายในโรงเรียน
2.ชวยลดปริมาณขยะและสงเสริมความรูใหแกนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกตองเหมาะสม
3.เพื่อนําผลพลอยไดจากการตั้งธนาคารขยะมาเปนกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ
4.เพื่อสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
5.เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการจัดการขยะของโรงเรียน
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนรอยละ 90 คัดแยกขยะไดถูกตองและนําขยะทีเหลือไปใชใหเกิดประโยชน อยางแทจริง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม
- นักเรียนเกิดความเขาใจในคุณคาของวัสดุบางประเภทวาสามารถนําไปใชประโยชนได หลายครั้งหรือ
สามารถเปลี่ยนเปนเงินได
- ฝกนิสัยการออมทรัพยของนักเรียน
- ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมทําใหสภาพแวดลอมในโรงเรียนดีขึ้น
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน
2. นําเสนอโครงการ
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
4.ปรับปรุงหองธนาคารขยะรีไซเคิล
5.จัดสถานที่ใสของรีไซเคิลหนาอาคารเรียน
6.ดําเนินงานกิจกรรมรับฝากขยะ
7.นิเทศติดตาม สรุปผล รายงานผลการดําเนินงาน
7. งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 3,000.- บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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9. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนําไปใชประโยชนมากขึ้น
3. โรงเรียนสะอาด รมรื่น มีสิ่งแวดลอมที่ดี
11. ผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2553 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ตลอดจนมีเปาหมายใหผูเรียน เปนคนดีคนเกงและ มีความสุข มุงเนนใหคนพบความสามารถและ
ความถนัด มาตรา 6 ของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ ไดเนนใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เป นมนุ ษย ที่สมบู รณ ท้ัง รา งกาย จิ ตใจ สติ ปญ ญา ความรูและคุณธรรม มีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
การให ความรู ใ นเรื่ องการมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี มีจิต สํา นึก ตอ สาธารณะ ถื อเปน เปน เรื่ องที่ สํ าคั ญ
โดยเฉพาะอย างยิ่งในภาวะโลกปจจุบันเป นยุคของขอมูล ขาวสารและเทคโนโลยี ทําให การดูแลสุขภาพ
อนามัย การสรางจิตสํานึกตอสาธารณะ จึงมีความจําเปนมากตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพื่อใหเกิดความสุข
ในสังคม ประกอบกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีปญหาดานการปริมาณขยะเปนจํานวนมาก
แตขาดระบบการจัดการขยะที่ดี ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองการใชพลังงานอยางมหาศาล และยังสงผลตอสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนอีกดวย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครั วจึงจัดทํ าโครงการธนาคารขยะและการคั ดแยกขยะ
เพื่อที่เปน การเรียนรูแบบมีสวนรวมใหนักเรียนมีจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ และสามารถวางแผนแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนโดยเนนไปที่เรื่องของขยะ โดยใชกระบวนการของโครงงานกิจกรรมธนาคารขยะ ให
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิงแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ชวยลดปริมาณขยะและสงเสริมความรูใหแกนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกตองเหมาะสม
3. เพื่อนําผลพลอยไดจากการตั้งธนาคารขยะมาเปนกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ
4. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
5. เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการจัดการขยะของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนรอยละ 90 คัดแยกขยะไดถูกตองและนําขยะที่เหลือไปใชใหเกิดประโยชน อยางแทจริง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม
- นักเรียนเกิดความเขาใจในคุณคาของวัสดุบางประเภทวาสามารถนําไปใชประโยชนได หลายครั้งหรือ
สามารถเปลี่ยนเปนเงินได
- ฝกนิสัยการออมทรัพยของนักเรียน
- ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมทําใหสภาพแวดลอมในโรงเรียนดีขึ้น
5. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน
2. นําเสนอโครงการ
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
4.ปรับปรุงหองธนาคารขยะรีไซเคิล
5.จัดสถานที่ใสของรีไซเคิลหนาอาคารเรียน
6.ดําเนินงานกิจกรรมรับฝากขยะ
7.นิเทศติดตาม สรุปผล รายงานผลการดําเนินงาน
6. งบประมาณ
จํานวน 3,000.- บาท
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. สถานที่ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนําไปใชประโยชนมากขึ้น
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาด รมรื่น มีสิ่งแวดลอมที่ดี
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรม 5ส.
2. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาเปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนปลูกฝงนักเรียนใหมีจิตสํานึกที่ดีในเรื่องการประหยัด
และความสะอาดนั้ น จึ ง เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต อ งได รั บ ความร ว มมื อ จากบุ ค ลากรทุ ก คนในสถานศึ ก ษา ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรครู ตองทําหนาที่ตักเตือนและเปนแบบอยางใหกับนักเรียน เพื่อใหสถานศึกษาสะอาด
จึงตองใชกระบวนการ 5ส ดวยการรณรงคใหบุคลากรตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
และสรางนิสัย ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดจัดทําโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5ส. ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรรักษาสภาพแวดลอมที่ดี
โดยเริ่มกิจกรรมการสะสางสิ่งของในหองปฏิบัติการ หองพักครู หองเรียน สํารวจสิ่งของตาง ๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบแยกของที่ตองการและไมตองการออกเพื่อจัดของที่ไมตองการใหออกไปจากหอง พรอมทั้งรณรงค
ชว ยกั นรั กษาความสะอาดของโรงเรี ยน ทุ กบริเวณใหอยูในความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกตอการ
นําไปใชงาน ปฏิบัติไดถูกตองและติดเปนนิสัย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดสถานที่ใหเอื้อตอการใชงานใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ
2. เพื่อแยกสิ่งของที่จําเปนและไมจําเปนใหขจัดออกไป
3. เพื่อจัดวางของที่จําเปนใหงายตอการนําไปใชงาน
4. เพื่อทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ สิ่งของ เครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ
5. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติใหถูกตองและติดเปนนิสัย
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและนักเรียนรอยละ 90 มีลักษณะนิสัยตามปจจัยพื้นฐาน 5ส
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีสถานที่ที่เอื้อตอการใชงานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
5. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน
2. นําเสนอโครงการ
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5. จัดกิจกรรม 5ส.
6. ประเมินผลการการดําเนินงาน
7. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
6. งบประมาณ
จํานวน 5,000.- บาท
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
8. สถานที่ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและนักเรียนมีลักษณะนิสัยตามปจจัยพื้นฐาน 5ส
2. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน 5 ส.
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาด รมรื่น มีสิ่งแวดลอมที่ดี
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
โครงการที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการ to be number one
2. หลักการและเหตุผล
“ยาเสพติด” ปญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปนนโยบายที่ตองเรงดําเนินการแกไขอยาง
จริงจัง ทั้งนี้ เพราะปญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศ สําหรับจังหวัดเชียงใหมนั้นสถานการณยาเสพติดปจจุบันยังคงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นผูผลิตใน
ประเทศเพื่อนบานยังคงผลิตและนําเขาทางตอนเหนือของประเทศอยางตอเนื่องถึงรอยละ 80 ของยาเสพติดที่
เ ข า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย ย า บ า ม า ก ที่ สุ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ ไ อ ซ แ ล ะ เ ฮ โ ร อี น ต า ม ลํ า ดั บ
สําหรับการแพรระบาดในกลุมบุคคลอายุ 15 - 24 ปมากที่สุด แสดงใหเห็นวายาเสพติดระบาดในสถานศึกษา
และสถานที่ทํางาน สวนใหญจะผานผูคารายยอย และมีการพัฒนาขายยาเสพติดผานโซเซียลเน็ทเวิรค โดย
พบวาไอซระบาดเพิ่มขึ้นจนเปนที่นาจับตา ขณะที่การทํางานบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด สามารถยึดทรัพยไดกวา
2 พันลานบาท ดําเนินการรณรงคหมูบานเปาหมายกวา 11,000 หมูบานบําบัดผูเสพกวา 35,000 ราย
สรางภูมิคุมกันในสถานศึกษาแลวรอยละ 94 จับกุมยาเสพติดไดกวา 3 แสนคดี ไดยาบากวา 92 ลานเม็ด
จากสถานการณปญหายาเสพติดในขางตน จะเห็นไดวากลุมเด็กและเยาวชน เปนเปาหมายสําคัญ
และมี ความเสี่ ย งต อการติดยาเสพติ ดสู ง เนื่องจากเปน วัยที่ตองการเรีย นรูในสิ่งตาง ๆ รอบตัว แตยังขาด
วุฒิ ภ าวะทางอารมณ ที่เ หมาะสม รวมทั้ งต องเผชิญ กับการเปลี่ย นแปลงทั้งรางกายและจิตใจ แตการที่จ ะ
ดําเนินการปองกันและควบคุมปญหายาเสพติดใหไดผลดีนั้น จําเปนที่จะตองไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก
ทุกภาคสว น ดังนั้ นทุ กฝ ายไม วาจะเปน ภาครัฐหรือภาคเอกชน จึงไดมีการบูร ณาการทํางานรวมกัน ในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสังคม ซึ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE ก็ถือวาเปนโครงการหนึ่งที่มี
วัตถุ ประสงคเพื่ อรณรงคป องกั นและแกไขยาเสพติดภายในประเทศใหดําเนิ นไปดว ยความเรีย บร อยและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองคประธานโครงการฯ และ
ในการดําเนินโครงการนั้น ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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1) การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2) การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใหแกเยาวชน
3) การสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ดวยเหตุผลและความจําเปนในขางตน เทศบาลตําเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการ TO BE
NUMBER ONE เพื่ อปองกั น และควบคุ มปญ หายาเสพติดในพื้น ที่ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ โดยในปแรก
จะเนนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน และในปตอไป
จะเปนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการจัดกิจกรรมสรางสรรค เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจไมใหยุ ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และเกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยการมีสวนรวมและสนับสนุนของ
สังคม
3. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ สร า งความรู ค วามเข าใจ และเผยแพร ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด
ในกลุมเด็กและเยาวชน
2) เพื่อสงเสริมศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนใหเกิดเปนเครือขายที่เขมแข็งและ
ปลอดภัยจากปญหายาเสพติด
4. กลุมเปาหมาย
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - 3)
โรงเรียนบานเจดียแมครัว
จํานวน 250 คน
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) โรงเรียนบานแมแฝก
จํานวน 50 คน
รวมทั้งหมด จํานวน 300 คน
5.สถานที่ดําเนินการ
หองประชุม โรงเรียนบานเจดียแมครัว
6.วิธีดําเนินการ
1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
2) ประสานงานวิทยากร Gang Saa ศูนยวิจัยดานสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อกําหนดรายละเอียดและกําหนดการในการดําเนินกิจกรรม
3) ประสานงานกลุมเปาหมายในพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมความพรอมดานสถานที่ และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินกิจกรรม
4) ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการ
5) สรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารเพื่อทราบ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8.งบประมาณ
20,000 บาท
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) นักเรียนรอยละ 100 เขารวมโครงการการดําเนินตามโครงการเปนไปตามเปาหมาย
2) นักเรียนรอยละ 100 มีความรูความเขาใจและปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด
3) เกิดเครือขายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10.การติดตามและประเมินผล
1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
2) สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ เสนอตอผูบังคับบัญชา ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
11.หนวยงานรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่ มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรั ฐ และประชาชนต องมี พฤติ กรรมแตกต างจากที่ เปน อยูใ นปจ จุบัน ไมใชตํ าแหนงหนาที่ในทางทุจ ริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยื นรั ฐ จะต องให ความเปน อิ สระแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริ การสาธารณะ รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการตัด สิน ใจแกไขปญ หาในระดั บ พื้น ที่ สว นการกํากั บ ดูแลองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๖๔

แม วา โอกาสหรือชองทางที่ คนทํา งานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ นบริ หารงานดวยความโปรงใส มี ความเข มแข็ งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ของผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบล
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๖๕

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย
1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
การบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๖๖

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองค กร และประชาชน การพั ฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี
คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๖๗

6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล จํานวน 1 มาตรการ
- การปฏิบัติงานดานงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไมนอยกวา 90 %
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคํ าสั่ งมอบหมายของนายก ปลัด และหัว หน าสวนราชการ ของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจให แก องค กรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหน า ที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กําหนดใหทองถิ่น มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ
บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๖๘

การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุมคา
ดังนั้น เพื่อให การบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
(1) นายก มอบหมายใหรองนายก
(2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายใหรองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 มีการแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 มีการประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๖๙

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 2 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- มีความคลองตัวในการบริหารราชการ ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาด
อํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้ นเงิน เดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึง
เปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลด า นการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นมี ค วามโปร ง ใส เป น ธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง
6.2 แต งตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อนขั้น เงิน เดื อนของพนักงานเทศบาล พนั กงานครู และ
พนักงานจาง
6.3 ประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานเทศบาล
พนักงานครู และพนักงานจาง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไว
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๐

โดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ
6.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงาน
จาง เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/คาตอบแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา ตุลาคม - มีนาคม และเมษายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๑

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ อ งจากเทศบาลตํ า บลเจดี ย แ ม ค รั ว มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว และชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่ตําบลปาบอน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๒

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลังเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเข าถึ งข อมูลข าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๓

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดี ย วกั น และสอดคล องกั บ การปฏิ บั ติงานในระบบบัญ ชีคอมพิว เตอรข ององคกรปกครองสว นทองถิ่น จึง มี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนั งสื อสั่งการที่ เกี่ ย วข อง ซึ่ งถื อเป นเรื่ องสําคัญ ที่องคกรปกครองสว นทองถิ่น จะตองทําตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๔

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริ ห ารราชการอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิ บัติใหเ ป นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแก ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอํานวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จํ า แนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อจั ดจ า งและคิ ดเปน รอ ยละของจํ านวนโครงการและร อยละของจํ านวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๕

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลังเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๖

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๗

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และ
ภารกิจของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการ
ทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการ
รว มกั บหนว ยงานเจ าของเรื่ อง ทั้ งในด านเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับ เงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช
ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับ
ประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ ยังบริห ารจัด การบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติร าชการของกรม
สง เสริม การปกครองท องถิ่ น ได มาตรฐานทั้ ง 17 ประเด็ น (ด านถนน ทางเดิน และทางเทา , ด า นไฟฟ า
สาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา
, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนา
สตรี, ดา นการสง เสริม อาชีพ , ดา นการปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย , ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น , ด า นการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว, ด า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)
โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการใน
การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๘

5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น,
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จั ด บริ ก ารสาธารณะ ตามนโยบายเร ง ด ว นของรั ฐ บาล (การแก ไ ขป ญ หาไฟป า และหมอกควั น การกํ า จั ด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๗๙

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล หนาที่
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยาง
เสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถ
ใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปน
ระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน - หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุ ป ผลการให บ ริ การตามแบบประเมิน ความพึงพอใจเปน รายสัป ดาห/ รายเดือน เพื่อนํามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มี ก ารใช บั ต รคิ ว สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนตามลํ า ดั บ ก อ นหลั ง สํ า หรั บ หน ว ยงานที่
ใหบริการ
10.2 ผลผลิต
ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๘๑

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมา
ประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน
เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการ
จะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวน
ราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบเกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จั ด ให มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน อั ต ราค าบริ การ (ถ า มี ) และระยะเวลาที่ ใช ใ นการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
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พิการ

6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดํ า เนิ น การดั งกล า วเป น ไปตามกรอบรวมทั้ งทิศ ทางและแนวทางการบริห ารราชการดังกล าว จึงได มีการ
ประกาศใช พ ระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลั กเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การบ านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง
และแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตําบลปาบอน ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลแมแฝกใหม และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จั ด ทํา/เตรีย มแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองใน
การจั ด ทํ า โครงการมาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให บ ริ ก ารให ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 - 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น
เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ปลัด รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ 13) พ.ศ.2552 ไดบัญญั ติ
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว
ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด
ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
บริ หาร ไมมีการกระจายอํา นาจ หรื อมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญ าต ไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ า นเมื อ งที ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กํา หนดให การบริห ารราชการเพื่ อใหเกิ ด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุมคา
ดังนั้น เพื่อให การบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ไ ด รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อป อ งกั น การผู ก ขาดอํ านาจหน าที่ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิจ อั น อาจเป น เหตุ แ ห งการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมคัดเลือกแมดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยวั นที่ ๑๒ สิ งหาคม ของทุกป เป นวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็ จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และทางรัฐบาลไดกําหนดใหเปนวันแมแหงชาติซึ่งไดถือเปนนโยบายและปฏิบัติ กําหนด
จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพรพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงเปนแมของแผนดิน และรวมสงเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เปนแม ที่มี
บทบาทสําคัญยิ่งตอบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อเปนการยกยองใหเปนแมดีเดนแหงป
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ แมของ
แผนดิน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงรวมกับหนวยงานราชการ ตลอดทั้งชุมชน วัด และโรงเรียน ในเขต
เทศบาลตําบล ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน กลุมพลังมวลชน ประชาชน เด็ก
และเยาวชน ไดรวมกันจัดกิจกรรม จัดทําโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ (๑๒ สิงหาคม ) ขึ้น ทั้งนี้เพื่อถวาย
เปน พระราชกุ ศลแดส มเด็จพระนางเจ า ฯ พระบรมราชินี นาถ และเพื่อสรางความรัก ความสมัครสมาน
สามัคคีแกประชาชนในชุมชนแลวยังรวมสงเสริมใหลูกทุกคนไดรําลึกนึกถึงคุณงามความดีของแมตนเองดวย
วัตถุประสงคที่สําคัญ อีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแมแหงชาติคือ การคัดเลือกแมตัวอยาง
เพื่อยกยองและเผยแพรเกียรติคุณผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนแมตัวอยาง ประจําป เพื่อเปนแบบฉบับที่ดีให
ปรากฏแกสาธารณชน และเพื่อใหสังคม ไดตระหนักถึงบทบาท และหนาที่อันสําคัญยิ่งของสตรีผูที่เปนแม
3. วัตถุประสงค

3.๑ เพื่อเปนการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
3.๒ เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุมพลังมวลชน ไดแสดงออกถึง
ความกตัญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
3.๓ เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดระลึกถึงพระคุณของแมผูใหกําเนิดซึ่ง
เปนผูมีพระคุณอยางสูง มีความสําคัญยิ่งตอครอบครัวและสังคม
3.๔ เพื่อยกยองและเผยแพรเกียรติคุณแมตัวอยางใหปรากฏแกสาธารณชน และเพื่อใหสังคม
ไดตระหนักถึงบทบาท และหนาที่อันสําคัญยิ่งของสตรีผูที่เปนแม
4. เปาหมาย

4.๑ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
หนวยงานสวนราชการ กลุมพลังมวลชน ชุมชน วัด โรงเรียน คณะครู เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4.2 แมตัวอยาง 14 หมูบาน
5. วิธีดําเนินการ

5.๑ ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อการปรึกษาหารือในการจัดทําโครงการ และกิจกรรม
5.๒ เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5.๓
5.๔
5.๕
5.๖

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน
ประชาสัมพันธเสียงตามสายเชิญชวน ใหประชาชนในชุมชนไดรวมกิจกรรม
ประสานผูนํา เพื่อการคัดเลือกแมตัวอยางในหมูบาน
ดําเนินงานจัดกิจกรรม
- รวมกิจกรรมทําความสะอาดพัฒนาหมูบาน ที่สาธารณะ
รวมกิจกรรมปลูกปา ปลูกตนไม กอสรางฝายชะลอน้ํา ในพื้นที่ตําบล
ถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ
สวนราชการ พอคา ประชาชน รวมทําพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุม
ดอกมะลิในงานวันแมแหงชาติ (๑๒ สิงหาคม) พรอมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแม ตัวอยาง ที่มีความขยัน
มานะ อดทน และประกอบคุณงามความดี
- รวมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ กับ
สวนราชการ ณ ที่วาการอําเภอสันทราย ภาคค่ํา เวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป
5.๗ สรุปผล/ประเมินผลใหผูเกี่ยวของทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
8. งบประมาณ

จํานวน 5,000 บาท

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.๑ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลไดมีสวนรวมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระ-นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ไดแสดงออกถึงความกตัญู
กตเวทีและแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ผูที่เปนแมของแผนดิน
9.2 เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดระลึกถึงพระคุณของแมผูใหกําเนิด
9.3เกิดความรัก ความสมัคร สมานสามัคคีในชุมชนที่ตนอาศัยอยู เกิดชุมชนเขมแข็งทุกคน
อยูในชุมชนอยางมีความสุข
9.๔ ยกยองและเผยแพรเกียรติคุณแมตัวอยางใหปรากฏแกสาธารณชน และเพื่อใหสังคม ได
ตระหนักถึงบทบาท และหนาที่อันสําคัญยิ่งของสตรีผูที่เปนแม
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หลักเกณฑการคัดเลือกแมตัวอยางในโอกาสวันแมแหงชาติ
๑. ประเภทของแมตัวอยาง แบงเปน ๕ ประเภท ดังนี้
๑.๑ แมผูเปนเกษตรกร คัดเลือกจากแมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ ขยันหมั่นเพียรในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเปนที่ยอมรับ มีความซื่อสัตยสุจริต อบรมเลี้ยงดูลูก ดวยความรักความเอาใจใส
ดวยความมานะอดทน ทําใหลูกไดรับการศึกษา มีอาชีพที่สุจริต มีความ ประพฤติดี เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๒ แมของผูเสียสละ คัดเลือกจากแมที่มีลูกเปนทหาร ต ารวจ หรือ อาสาสมัคร ซึ่งไดเสียสละในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบรอย การบรรเทา สาธารณภัย โดยไดประกอบ
วีรกรรมที่ควรแกการยกยอง หรือ ทําคุณประโยชนตอสังคมและ ประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปน
แบบอยางแกคนทั่วไป
๑.๓ แมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม คัดเลือกจากแมที่บําเพ็ญตนใหเปน ประโยชนแกผูอื่นและสังคม
ดวยความเสียสละ มีความสัมพันธในครอบครัวที่เปนแบบอยางได เปนผูมี ความประพฤติดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม ใหการดูแลบุพการีและทําหนาที่ ของภรรยาที่ดีโดยไมบกพรอง รวมทั้งทํา
หนาที่ของแมที่ดี ใหการอบรมเลี้ยงดูลูกใหมีการศึกษา มี ความประพฤติดี และมีอาชีพสุจริต
๑.๔ แมผูมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คัดเลือกจากแมที่มีความยากลําบาก ขยันหมั่นเพียรใน
การประกอบอาชีพ เปนผูมีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และบําเพ็ญตน เปนประโยชนตอสังคม
อบรมเลี้ยงดูลูกดวยความรัก ความเอาใจใส เสียสละ และดวยความมานะ อดทน ทําใหลูกไดรับการศึกษา มี
อาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๕ แมของลูกผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ คัดเลือกจากแมที่มีความ ประพฤติดีเปน
แบบอยางที่ดีแกลูก มีลูกซึ่งอุทิศตนเพื่อประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดาน การศึกษา พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ มีความประพฤติดี มี อาชีพสุจริต เปนที่ยอมรับของสังคม
และเปนผูที่นิยมและรักษาเอกลักษณของไทย สมควรเปน แบบอยางแกคนทั่วไป
2. คุณสมบัติของแมตัวอยาง นอกจากคุณสมบัติตามที่กลาวในขอ ๑ แมตัวอยาง จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีความประพฤติดี
๒.๓ มีสุขภาพดี
๒.๔ มีความเปนแมที่ดี
๒.๕ มีอายุไมต่ํากวา ๕๐ ป ยกเวนแมของผูเสียสละ
๒.๖ มีครอบครัวเปนที่ยอมรับ และเปนแบบอยางของสังคม
๒.๗ เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นและสังคม
๒.๘ เปนผูนิยมและรักษาเอกลักษณของไทย
๒.๙ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและเลื่อมใส ในการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปน ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
มีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอน
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยู
ไดอย างมั่ นคงและยั่ งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัฒ นและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ งการเกษตรในสมั ยกอน
เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปน
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต นทุนการผลิตสูงขึ้ น
ประกอบกั บ เกิ ดวิ กฤติ ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทําใหต องหัน กลับ มาทําการเกษตรเพื่อการบริโ ภคและ
จําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ
เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมี
และสารพิษตกค าง ทําใหส ภาพแวดลอมของบริเวณบานน าอยู นาอาศัย และที่ สําคัญสามารถใชบ ริโภคใน
ครั ว เรื อนเป น การลดรายจ ายของครอบครั ว แทนที่จ ะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโ ภคในครัว เรือน
สามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
เทศบาลตําบลเจดียแมครั ว ได เห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชี วิตตามหลั กเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งเริ่ ม จากการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในครั ว เรื อ นเป น ลํ า ดั บ แรก จึ ง ได ร ว มกั บ ศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอด
ความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงได
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจํา
ศูน ย เรี ย นรู โ ครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดําริ ศูนยส าธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปน ตัว อยางใหแก
เกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร
ถายทอดใหแกเกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลแมแฝกใหม
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5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ
10. ผลลัพธ
10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
10.2 ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ
ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจ าหนาที่ ถึงแม จ ะเป น สิ่ งที่ย ากตอการดํา เนินงานก็ตาม แตเปน สิ่งสําคัญที่ห นวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น
เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให บุคลากรปฏิ บัติราชการดว ยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บัติ ราชการให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐ มนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ ง มาตรา 45 กํ า หนดให ส ว นราชการ จั ด ให มี ค ณะผู ป ระเมิ น อิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว กับปลัดเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับ
สิ่งจู งใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึ กขอตกลงการปฏิบัติ ราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมิ นผลการปฏิ บัติร าชการตามพระราชกฤษฎีกาวาด วยหลั กเกณฑการบริห ารกิจ การบ านเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จั ด เก็ บ ข อมู ล เพื่ อ ให การดํ า เนิ น การเป น ไปตามเป าหมายที่ กํา หนด และการมี ส ว นรว มของผู บ ริ ห ารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งนอกจากจะให ความร ว มมื อกั บหน ว ยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จั งหวัด , อําเภอ) แลว
องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทว งโดยเร็ ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นั บจากวัน ที่ไดรับแจ งขอทักท วง กรณีที่ชี้แจงข อ
ทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เพื่อความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๙๘

5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
ทุ ก สํ า นั ก /กอง ให ค วามร ว มมื อ กั บ หน ว ยตรวจสอบที่ ไ ด ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ เ พื่ อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
10.2 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๙๙

3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๐๐

2.5.3 ดํ า เนิ น การให มีเ จ า หน า ที่ ที่รั บผิ ด ชอบดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เ รื่ อ ง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๐๑

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิ
ชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบ าลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรว มจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อ
สกั ด กั้ น มิ ใ ห เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบได ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
ขึ้น ทั้ง นี้ เพื่อ ใหป ระชาชนหรือ ผูมีสว นไดเ สีย ไดท ราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๐๒

5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําเว็ปไซตพรอมคาบริการพื้นที่เว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียม
ชื่อโมเมนเนมรายปเว็ปไซต ของ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ต องจั ด ให มีข อมู ล ข า วสารของราชการอย า งนอยตามที่ก ฎหมายกําหนดไว ใหป ระชาชนเขาตรวจดู โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดให
มีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว เพื่อที่ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ
และหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปน
จริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เว็ปไซตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 1 เว็ปไซต
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผล
เสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เว็ปไซตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลเจดียแมครัว วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเจดียแมครัวขึ้น
2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร
จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบเทศบาลตําบลเจดียแมครัววาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จั ด ทํ า ร า งระเบี ย บฯ ว า ด ว ยข อมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต อผู บ ริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ
โครงการที่ที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ใหความรูใหแกพนักงานสวนตําบล เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติขอ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.2540 ได กําหนดหน าที่ ให ห น ว ยงานของรั ฐ
ตองปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาที่ดําเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมาย
กําหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนที่ขอเปนการเฉพาะราย หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลที่หนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
สว นบุ คคล โดยปราศจากความยิ น ยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภ าพของ
ประชาชน
ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้ง
การนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง
การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปน จริ ง รวมทั้ งมี สว นร วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปน การ
สงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ดังนั้น เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชนใน
ตําบลแม แฝกใหม ไดรูถึงสิทธิของตน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทํา “โครงการใหค วามรูแก
พนักงานพนักงานเทศบาล เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว และประชาชนทั่วไป มี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.2 เพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว สามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อใหประชาชนทั่วไปในตําบลปาบอน ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
3. กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัวและประชาชนทั่วไปในตําบลแมแฝกใหม
4. วิธีการดําเนินการ
ใหความรูดวยวิธีการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
9.2 พนั กงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตํ าบลเจดี ยแมครัว สามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๐๗

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข อ บั ง คั บ ที่ กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งเผยแพร ใ ห ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปรงใส ต องใหประชาชนไดรับ ทราบขอมู ล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตําบลแมแฝกใหม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงิ น การคลั ง ผ า นทางเว็ บ ไซต ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และปดประกาศขอมูล ดังกลาวที่บ อรด
ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๐๘

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนได รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารที่ สํ า คั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได ต รวจสอบการ
บริ ห ารงานของเทศบาลตํา บลเจดี ย แม ครั ว ทําใหล ดการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๐๙

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเจาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบั ญญัติขอมู ลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ
ดังนัน้ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ
ของหนวยงานผานทาง ชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ไดแก หน ว ยประชาสัมพัน ธ ณ ที่ทําการของหนว ยงาน เว็ บ ไซต ของหน ว ยงาน เพื่อใหป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวใหประชาชนไดรับทราบ
2. เพื่อใหมีชอ งทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3. เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึน้
4. เพื่อใหมีชอ งทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงา ย
4. เปาหมาย
ชองทางการเผยแพรขอมูลอยางนอย 2 ชองทางขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางทีเ่ ปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน
6.1 บอรดประชาสัมพันธหนาเทศบาล
6.2 ประกาศเสี ย งตามสาย/วิ ทยุ ช มชน/หอกระจายข าว/รถกระจายเสี ย ง/หน ว ยประชาสั มพัน ธ
เคลื่อนที่
6.3 ศูนยขอมูลขาวสาร
6.4 ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑๐

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอ มูลขาวสารของหนวยงาน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑๑

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่บริหารงานตามอํานาจหนาที่
ที่บัญญัติไวในกฎหมาย เปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชน โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน เปนโครงการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการบริหารงาน และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหนาที่ใหบริการประชาชนใหไดรับบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง รวมทั้ง
จัดใหมีชองทางการติดตอสื่อสาร เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ทํางานมากขึ้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ไดกําหนดใหมีการสงเสริมใหประชาชนในตําบลไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยการมี
สวนรวมในการเสนอแนะปญหาและความตองการ และรวมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหมากที่สุด รวมทั้งใหนํา
ขอมูลที่ไดจากการจัดทํา และทบทวนแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งนโยบายของรัฐบาล พยายามผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยาง
กวางขวางในกระบวนการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่น ใหเกิดประชาธิปไตยชุมชนในทุกพื้นที่หมูบาน
และตําบล เพื่อสรางรากฐานประชาธิปไตยใหเขมแข็งอยางแทจริง รวมถึงการปรับปรุงระบบราชการ สงเสริม
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผาน “กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน”
เทศบาลตํ าบลเจดี ย แม ค รั ว จึ งได จั ด ทํ า โครงการจั ด ประชุ ม และเวที ป ระชาคมพั ฒ นา
ประชาธิปไตยชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย และ
สํารวจปญหาตองการของประชาคม ในระดับ ชุมชนและระดับ ตําบล มาประกอบการจั ดทํ าและทบทวน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560–2562 ) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
และเพื่อใหบริการประชาชนนอกสถานที่ โดยการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ไปทุกหมูบาน รวม 14 หมูบาน
นําบริการของสวนราชการในสังกัดเทศบาลดานตาง ๆ ออกไปอํานวยความสะดวกแกใหประชาชนถึงในหมูบาน
รวมถึงการรวมบูรณาการกับหนวยงานราชการอื่น ในการใหบริการประชาชนตอไป
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1)
3. วัตถุประสงค

1. เพื่ อรวบรวมป ญหาความตองการของประชาชนระดับหมูบานและระดับ ตําบล
มาทบทวนและจัดทําแผนชุมชน พรอมทั้งนํามาบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑๒

2. ผู เข าร วมโครงการมี ความรู ความเขาใจ และตระหนักในสิทธิและหน าที่ ของ
ประชาชน
ไดพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นขอเสนอแนะ ใหเทศบาลไดเห็นสภาพปญหาที่แทจริง
และนํามาแกไขปญหาไดตรงจุด
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดทํา ทบทวน แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาหมูบาน
4. เพื่อบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และหนวยงาน
ราชการอื่น เพื่อบริการและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
4. เปาหมาย

1. ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 14 หมูบาน รวม
ประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตยระดับชุมชน และประชุมประชาคมระดับตําบล เพื่อ
เสนอข อมู ลป ญ หาและความต องการของหมูบาน และเรียงลําดับ ความสําคัญของโครงการ นํามา
ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -2562) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
2. เทศบาลตําบลเจดียแมครัวออกบริการประชาชน นอกสถานที่ โดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอื่น เชน วัด, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเจดียแมครัว, สํานักงานเกษตร
อําเภอ สันทราย, สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันทราย, ศูนย กศน. อําเภอสันทราย, สถานี
ตํารวจภูธรแมแฝก,โรงเรียนบานเจดียแมครัว, โรงเรียนบานแมแฝก, โรงงานและสถานประกอบการใน
พื้นที่ และฝายปกครองทองที่ ไดแก กํานัน/ ผูใหญบานทุกหมูบาน
5. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
2. แจงประชาสัมพันธผานเสียงตามสายและสถานีวิทยุชุมชน, แจงหนังสือถึงผูนํา
หมูบาน และหนวยงานที่บูรณาการรวมกัน
3. ดําเนินการตามโครงการ
6. สถานที่ดําเนินการ
หมูที่ 1 - 14 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
9. งบประมาณ

จํานวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑๓

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นําปญหาความตองการของชุมชน ในระดับชุมชนและระดับตําบล แผนชุมชน
บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
2. ผู เข าร วมโครงการมี ความรู ความเขาใจ และตระหนักในสิทธิและหนาที่ของ
ประชาชน
ไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอเสนอแนะใหเทศบาลไดเห็นสภาพปญหาที่แทจริง
และนํามาแกไขปญหาไดตรงจุด
3. ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดทําและทบทวน แผนชุมชนและแผนพัฒนา
หมูบาน
4. หนวยงานทุกภาคสวนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และหนวยงานราชการอื่น
มีสวนรวมบูรณาการออกบริการและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัวอยางทั่วถึง
11. การติดตามและประเมินผล
1. การสังเกต และการลงทะเบียนแจงนับจํานวนผูเขารวมโครงการ
2. การตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความพึงพอใจ
- โดยใช แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจ ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อผลการ
ดําเนินงาน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ศูนยดํารงธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ งการของประชาชน เทศบาลตํา บลเจดียแ มค รัว จึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ยรับ เรื่อ งราวรอ ง
ทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกับประชาชนใน
พื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑๔

ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0-5384-8601 ทางโทรสารหมายเลข 0-5384-8601
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการรับเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ งการของประชาชน เทศบาลตํา บลเจดียแ มค รัว จึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ยรับ เรื่อ งราวรอ ง
ทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชอ งทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําขัน้ ตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
6.1 กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ หนาอาคารสํานักงาน
6.2 ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูร องเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรือ่ ง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรือ่ งรองเรียน/รองทุกข
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทกุ ภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอกฎหมายทีถ่ ูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพี่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่ กี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อ ใหผู ร องไดรั บ ทราบขั้น ตอนของการดํ า เนิน การเรื่องร องเรี ย นร องทุก ขและส ง เสริ มภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูรองทุกข/รองเรียนทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
ตรวจสอบสอบขอเท็จจริงแลวแจงใหผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑๗

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกร
และโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลตําบล
มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑๘

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมี ส ว นร ว มของประชาชนต อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการ
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย
4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุมอาชีพตางๆ ประชาชนทั่วไป และหัวหนาหนวยงาน
ราชการหรือเอกชนในพื้นที่
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การประชุม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสร างทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหน วยการบริหารราชการสว น
ทองถิ่น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๑๙

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กั น ของคนในชุ ม ชนจะก อ ให เ กิ ดทั ศนคติ ที่ดี เอื้อ อาทรต อกั น ได รวมทั้ งปลูก ฝง ทัศ นคติ คา นิย มที่ ดีใ หกั บ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๒๐

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในรอบป ง บประมาณ และส ง เสริ ม ให ภ าคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเจดีย
แม ครั ว อยางแข็งขัน สําหรั บการทํางานของเทศบาลตํ าบลเจดี ยแมครัว ไดมีกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคั บ
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน
กับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัวนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 14 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและกองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดว ยกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่น กําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสว นทองถิ่น ตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนําผลที่ได
จากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล
ตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ าหน าที่ ผูรับ ผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรก
อยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไป
อยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อจั ดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบี ยบ สตง. วาดว ยการกําหนดมาตรฐานควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต อ งและเชื่ อ ถื อ ได ข องข อ มู ล และตั ว เลขต า งๆ ด ว ยเทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
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ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ต ที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของหน ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูใ นรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพีย งคนเดีย ว การควบคุ มสอบทานและการตรวจสอบยั งไมมีประสิทธิภาพเพี ยงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิน และการบริห ารความเสี่ย งการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให ระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
เทศบาลตํ า บลเจดี ย แม ครั ว พิ จ ารณาแลว เห็น วาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุ มภายใน ให เ ป นไปอยา งมี ประสิ ทธิ ภ าพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนว ยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่ อให มีขอมู ลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถว นและเชื่อถือได สรางความมั่น ใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
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4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ปาบอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
ดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น
มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน
ในการออกคํ า สั่ งการบรรจุ แต งตั้ งจะออกคําสั่ งแตงตั้ งไดตอ งไมกอ นวัน ที่ รับ มติ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) มีมติใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๒๙

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
มีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล ผานชองทางการประชาสัมพันธ
และการสื่อสารไมนอยกวา 3 ชองทาง
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ยาย ของเทศบาลตํา บลเจดี ย แม ครั ว และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๐

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน
รายจ าย เบิกเงิน ออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับ การใชป ระโยชนในทรั พยสิ นของ
องคกรปกครองส วนทองถิ่ นก็ เช นเดีย วกั นตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. วิธีการดําเนินการ
มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
มี การแต งตั้ งกรรมการติ ดตามประเมินผลการใชจายเงิน งบประมาณโดยมีป ะชาชนเขารว มเปน
กรรมการ
เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๑

9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๒

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตํ า บลเจดี ยแม ครั ว เห็น ถึงประโยชนจากแนวคิดการบริห ารราชการแบบมีสว นรว มตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามา
มีสว นร วมโดยผานช องทางหรือกลไกในการรวมเป นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้ อจั ดจางของ
องคการบริห ารสว นตํ าบลทุกขั้ น ตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโ อกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด
จากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 มิไดกําหนดใหมีการ
แตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหความสําคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๓

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๔

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดมีการจัดสงสมาชิ กสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ ง ให ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ผู ผ า นการฝ ก อบรมจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการฝ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๕

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๖

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เกี่ ย วข อ งกั บ หลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และต องทํ า หน า ที่ ข องตนอย า งเข ม แข็ ง เพื่อ เสริม สรา งแนวคิด ประชาธิป ไตยและการมีส ว นร ว มโดยให มี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อ
เปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการทํางาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภาเทศบาล
เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๗

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. ผลลัพธ
การพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน
เกิดทัศนคติที่ดี

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๘

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม
หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิ ญคณะกรรมการชุ มชน หรือตัว แทนชุมชนเปน คณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัป ชัน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๓๙

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ตําบล

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนา ๑๔๐

ผลการประเมิน

200

.........................
(คะแนนที่ได) (คะแนนเต็ม)
สําหรับสํานักงาน ป.ป.ช.

แบบฟอรมรายงานประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร
องคการบริหารสวนจังหวัด
 เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
องคการบริหารสวนตําบล

เมืองพัทยา
ขนาด

๒. สถานที่ตั้งสํานักงาน/ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลขที่ 999 หมูที่ 1 ถนน เชียงใหม-พราว ตําบล แมแฝกใหม
อําเภอ สันทราย
จังหวัด เชียงใหม รหัสไปรษณีย 50290 โทรศัพท 0-5384-8601 โทรสาร 0-5384-8601
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น www.jdmaekrua.go.th
๓. จํานวนประชากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

7,872

คน

3,424 ครัวเรือน

๔. พื้นที่รวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 58.75 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม

14

หมูบาน)

๕. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
-รายไดไมรวมเงินอุดหนุน
22,930,484.97
บาท
รายไดจากเงินอุดหนุน
15,137,394.00
บาท
๖. รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

35,023,859.01

๗. พนักงานทองถิ่น/ลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดจํานวน
๘. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดจํานวน
9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ไดรวมทั้งสิ้นจํานวน

70
12

179

บาท

คน
คน

คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

10. ชื่อผูประสานงาน
นางนงนุช ถารียะ
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สถานที่ติดตอ 999 หมูท ี่ 1 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท 0-5384-8601
โทรสาร 0-5384-8601
โทรศัพทมือถือ 083-0715727
E-mail nuch1616thareeyah@gmail.com

-2สวนที่ ๒ ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
โปรดกรอกขอมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใสเครื่องหมาย ( / ) ในชอง
ที่มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระสําคัญ พรอมทั้งระบุคะแนน
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต รวม 45 คะแนน
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
(2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) ปฏิบัติหนาที่โดยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
( / ) 2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เปนธรรม และถูก
กฎหมาย
( / ) 3) ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของตนอยางเปนธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตคํานึงถึงประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
( / ) 4) ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน
โปรงใสและตรวจสอบได
( / ) 5) ไมใชตําแหนงหนาที่หรืออํานาจหนาที่ในการแสวงหา
ประโยชนแกตนหรือบุคคลใกลชิด
( / ) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหนวยงานตองานและ
บรรยากาศในการทํางาน
( / ) 7) มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
( / ) 8) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ กระตือรือรน เต็มใจ
ทํางานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุงผลสําเร็จของงาน
( / ) 9) มีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตยสุจริตภายในหนวยงานใหแกกันอยูเสมอ
( / ) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจาหนาที่ เมื่อ
หนวยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
( / ) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผูบริหาร หากการ
ดําเนินงานของหนวยงานสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอ
สังคมโดยรวม

1

0

(10-12 ขอ) (8-9 ขอ) (6-7 ขอ) (4-5 ขอ) (1-3 ขอ) ( - )

/

-3รายละเอียดการจัดทําแผน
( ) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจาหนาที่ที่ไมมีความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 11 ขอ
รายละเอียดการจัดทําแผน
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) กําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
( / ) 2) ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 ขอ
รายละเอียดการจัดทําแผน

ระดับคะแนน
4
3
2

5

ระดับคะแนน
5

( 2 ขอ)

/

ระดับคะแนน
5

(7 ขอ)

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปน
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) โครงการอบรมใหความรู เรื่องการปองกันดานผลประโยชน
ทับซอนและการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( ) 1) มีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน
( / ) 2) มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
( ) 3) เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน
( ) 4)มีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

1

0

(10-12 ขอ) (8-9 ขอ) (6-7 ขอ) (4-5 ขอ) (1-3 ขอ) ( - )

4

5
ระดับคะแนน
3

0

( 1 ขอ)

5
ระดับคะแนน
3
2

(5-6 ขอ) (3-4 ขอ) (2 ขอ)

/

(-)

1

(1 ขอ)

0

(-)

-4รายละเอียดการจัดทําแผน

5

4

(7 ขอ)

ระดับคะแนน
3
2

(5-6 ขอ) (3-4 ขอ) (2 ขอ)

( ) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
( / ) 6) มีการรายงานผล และขอเสนอแนะในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
( ) 7) มีการใชแอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ
103 เปนเครื่องมือในการเสริมสรางองคความรูเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรทดสอบเพื่อ
วัดความเขาใจในแอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดํารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 ขอ
ระดับคะแนน 2
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) โครงการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลแมแฝกใหม
2) โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกชุมชน
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต

(มีโครงการ)

/

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน....1....โครงการ ระดับคะแนน
รายละเอียดการจัดทําแผน
5
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2) โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่มพื้นที่
สีเขียว
3) โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4) โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูในชุมชน
5) โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน

(2 ขอ)

/

5
ระดับคะแนน
3
(1 ขอ)

1

0

(1 ขอ)

(-)

0

(ไมมีโครงการ)

0

(-)

-55) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม
( / ) 2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 ขอ
รายละเอียดการจัดทําแผน
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน
3) โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ
4) โครงการธนาคารปุยหมักชุมชน
5) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน

ระดับคะแนน
5

5
ระดับคะแนน

(มีโครงการ)

(ไมมีโครงการ)

/

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) ขับเคลื่อนการดําเนินงานใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ....1...โครงการ ระดับคะแนน

0

5

-61.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
5

ระดับคะแนน
4
3

0

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
/
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท
ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( ) 1) นําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษาสังกัดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( / ) 2) นําหลักสูตรโตไปไมโกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
( / ) 3) คายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 ขอ
ระดับคะแนน 4
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3

0

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม วันเขาพรรษา
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( ) 1) นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสรางความ
ตระหนักรูและมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตสําหรับนักเรียน
นักศึกษา (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใชใน
สถานศึกษาสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
( ) 2) นําสาระการเรียนรู เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุมวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช
ในสถานศึกษาสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
( / ) 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงคสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการตอตานการทุจริต
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน

1 ขอ

(3 ขอ)

(2 ขอ)

(1 ขอ)

(3 ขอ)

(2 ขอ)

(1 ขอ)

ระดับคะแนน

/

5

(-)

(-)

-7รายละเอียดการจัดทําแผน
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม
2) โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ
3) โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ
4) โครงการกิจกรรม 5ส.
5) โครงการ to be number one
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 1 ขอ

5

ระดับคะแนน

(มีโครงการ)

(ไมมีโครงการ)

/

ระดับคะแนน

0

5

-8มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต รวม 65 คะแนน
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร (5 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
(4 ขอ)

(3 ขอ)

(2 ขอ)

0

(1 ขอ)

(-)

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
/
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยตอเจาหนาที่ในหนวยงาน
( / ) 2) ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยตอสาธารณชน
( / ) 3) ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส
( / ) 4) ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตยมากขึ้นในหนวยงาน
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ...........4..............ขอ ระดับคะแนน…………5…………..
๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ
(3) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เปน
อยางดี
( / ) 2) การรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปรงใส
( / ) 3) การไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม โดยไมมีสาเหตุอันควร
( / ) 4) การไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชา

1

0

(9-10 ขอ) (7-8 ขอ) (5-6 ขอ) (3-4 ขอ) (1-2 ขอ) ( - )

/

-9รายละเอียดการจัดทําแผน

ระดับคะแนน
4
3
2

1

0

ใหทํางานสวนตัวที่มิใชงานราชการ อยางไมเหมาะสม
( / ) 5) การรับรูถึงผลเสียจากการไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ไม
เหมาะสม
( / ) 6) การรับรูตอการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป
สถานบันเทิง หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ประโยชนอื่นใดแก
เจาหนาที่
( / ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค
หรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่
( / ) 8) การเอื้อประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูรับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธสวนตัว
( / ) 9) ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรม ใชตําแหนงหนาที่ในทาง
มิชอบเพื่อผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น
( / ) 10) การใหสินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน
อื่นใดแกเจาหนาที่
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 10 ขอ
ระดับคะแนน 5
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
2

1

0

5

(9-10 ขอ) (7-8 ขอ) (5-6 ขอ) (3-4 ขอ) (1-2 ขอ) ( - )

(5-6 ขอ)

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
(2) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
(3) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
(4) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) การใชจายงบประมาณที่ไมสมควรผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ
( / ) 2) การใชจายเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตน/พวกพอง
( / ) 3) การรับรูเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
อยางไมเหมาะสมหรือมากเกินความจําเปน ผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ
( / ) 4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจาง

/

(4 ขอ)

(3 ขอ)

(2 ขอ)

(1 ขอ)

(-)

- 10 รายละเอียดการจัดทําแผน

5

(5-6 ขอ)

( / ) 5) การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง และนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงการจัดซื้อในปงบประมาณถัดไป
( / ) 6) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ-จัดจางรายโครงการให
สาธารณะชนทราบผานเว็บไซตหรือสื่อชองทางอื่นๆ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 6 ขอ
รายละเอียดการจัดทําแผน
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
(2) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
(3) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
( / ) 2) คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงาน
( / ) 3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เปนมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกตอง
( / ) 4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
( / ) 5) การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ
( / ) 6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ใหบริการ
( / ) 7) ใชเทคโนโลยีเพื่อใหเปนมาตรฐาน โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ
( / ) 8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ อยางชัดเจน
( / ) 9) ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง
( / ) 10) ใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
( / ) 11) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
( / ) 12) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 12 ขอ

ระดับคะแนน
4
3
2

(4 ขอ)

(3 ขอ)

(2 ขอ)

0

(-)

1

0

ระดับคะแนน
5

5
ระดับคะแนน
4
3
2

1

(1 ขอ)

(10-12 ขอ) (8-9 ขอ) (6-7 ขอ) (4-5 ขอ) (1-3 ขอ) ( - )

/

ระดับคะแนน

5

- 11 -

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
0
(3 ขอ)

(2 ขอ)

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
/
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน
เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) การเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยาง
ชัดเจน
( / ) 2) การใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ
( / ) 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชใหบริการ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน
3
ขอ ระดับคะแนน
รายละเอียดการจัดทําแผน

5

(3 ขอ)

(1 ขอ)

5

ระดับคะแนน
4
3

(2 ขอ)

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
/
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
(3) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) การใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
( / ) 2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงการใชอํานาจหนาที่โดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย
( / ) 3) ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการตามขั้นตอนอยางถูกตอง ไม
ผิดพลาด
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน
3
ขอ ระดับคะแนน

(-)

(1 ขอ)

5

0

(-)

- 12 2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัตติ นใหเปนที่ประจักษ
(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
0
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) กิจกรรมคัดเลือกแมดีเดน
2) โครงการปราชญชาวบาน ยกระดับ พัฒนา ยกยอง เชิดชูเกียรติ
ปราชญชาวบาน

(มีโครงการ)

(ไมมีโครงการ)

/

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 โครงการ
ระดับคะแนน 5
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
/
ทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) กิจกรรมมอบประกาศเกียรติแกคณะกรรมการชุมชน
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 โครงการ ระดับคะแนน 5
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
0
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 1 โครงการ

(มีโครงการ)

(ไมมีโครงการ)

/

ระดับคะแนน

5

- 13 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
10
8
6
(3 ขอ)

(2 ขอ)

(1 ขอ)

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
/
หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว”
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) มิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรอง
ขอใหผูใชบริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงรองขอสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาที่
( / ) 2) มิใหเจาหนาที่ที่ใหบริการเอื้อประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอ
ผูใชบริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว
( / ) 3) มิใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรมหรือมีการให
ความชวยเหลือเปนพิเศษแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนตอบแทนสําหรับ
ตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 3 .ขอ
ระดับคะแนน 10
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
3
( 2 ขอ)

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได
/
ดําเนินการตามอํานาจหนาทีเ่ พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
(2) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
(3) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
( / ) 2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยกํากับ ดูแล
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 ขอ
ระดับคะแนน

( 1 ขอ)

5

0

(-)

0

(-)

- 14 รายละเอียดการจัดทําแผน

5

(3 ขอ)

ระดับคะแนน
4
3

(2 ขอ)

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
/
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัววาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต
( / ) 2) มีขั้นตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตที่เหมาะสม
( / ) 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 3 ขอ
ระดับคะแนน

5

(1 ขอ)

0

(-)

- 15 มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5 4 3 2 1 0
(5ขอ) (4ขอ) (3ขอ) (2ขอ) (1ขอ)

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
/
ของทางราชการ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมจัดทําเว็ปไซตพรอมคาบริการพื้นที่เว็ปไซตรายปและคา
ธรรมเนียมเชื่อมโดเมนเนมรายป เว็ปไซต ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
(2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว”
(3) กิจกรรมใหความรู ใหความรูแกพนักงาน
เทศบาล เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง
( / ) 2) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน
( / ) 3) มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่
( / ) 4) มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยาง
ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทางเว็บไซตของ
หนวยงานและสื่ออื่นๆ
( ) 5) มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผาน
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาการทํา
การของหนวยงาน
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 4 ขอ
ระดับคะแนน

4

(-)

- 16 รายละเอียดการจัดทําแผน

5

(4ขอ)

ระดับคะแนน
4
3
2

(3ขอ)

(2ขอ)

(1ขอ)

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
/
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) การประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจาง
( / ) 2) การเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจางใหสาธารณชนทราบ
( / ) 3) การเขาถึงขอมูลของประชาชนของหนวยงาน
( / ) 4) ผลการประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลภาคประชาชน
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .............4............ขอ ระดับคะแนน 5
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
0
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัวซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) การเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย
ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 1 โครงการ

(มีโครงการ)

(ไมมีโครงการ)

/

ระดับคะแนน

5

0

(-)

- 17 3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน

5

(3 ขอ)

ระดับคะแนน
4
3

(2 ขอ)

(1 ขอ)

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนิน
/
กิจการ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น
(2) กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว, ศูนยดํารงธรรม
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) จัดประชาคม
( / ) 2) สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม
( / ) 3) จัดตั้งศูนยและเจาหนาที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข/รองเรียนการทุจริต
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 3 ขอ
ระดับคะแนน 5
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการรับเรื่องรองเรียน
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) การกําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน
( / ) 2) การประกาศเผยแพร/กระบวนการเรื่องขั้นตอนรองเรียน
( / ) 3) มีวิธีการรองเรียนที่สามารถทําไดงาย
( / ) 4) มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนทีส่ ะดวกและเหมาะสม
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 4 ขอ

(4ขอ)

/

(3ขอ)

ระดับคะแนน

(2ขอ)

5

(1ขอ)

0

(-)

0

(-)

- 18 รายละเอียดการจัดทําแผน

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

0

(10-12ขอ) (8-9ขอ) (6-7ขอ) (4-5ขอ) (1-3ขอ) (-)

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผู
/
รองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) การแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม
( / ) 2) การติดตามเรื่องรองเรียนและระบบใหผูรองเรียนติดตาม
ผลไดดวยตนเอง
( / ) 3) การแจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบมีประสิทธิภาพ
( / ) 4) มีมาตรการที่ตองดําเนินการเรื่องรองเรียนภายใน 15 วัน
( / ) 5) การรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่อง
รองเรียน
( ) 6) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุ
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนทราบผาน
ทางเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ
( ) 7) การกําหนดชองทางการรองเรียนการจัดซื้อ-จัดจาง
( ) 8) การกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนการ
จัดซื้อ-จัดจาง
( ) 9) การรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนจัดซื้อ-จัดจาง ให
ผูรองทราบ
( ) 10) มีระบบการแจงเบาะแสการทุจริต
( ) 11) มีระบบการคุมครองผูใหเบาะแสการทุจริต
( / ) 12) เปดชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 6 ขอ
ระดับคะแนน 3

- 19 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
(4ขอ)

(3ขอ)

(2ขอ)

(1ขอ)

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ /
จัดทํางบประมาณ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
(2) กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
(3) กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
( / ) 2) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
( / ) 3) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
( / ) 4) การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ...........4...........ขอ ระดับคะแนน……………5…………..
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
0
(มีโครงการ)

0

(-)

(ไมมีโครงการ)

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
/
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) แตงตั้งเปนกรรมการจัดหาพัสดุ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .......1.......โครงการ ระดับคะแนน………5…………..
รายละเอียดการจัดทําแผน

5

(3 ขอ)

ระดับคะแนน
4
3

(2 ขอ)

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผล
/
การปฏิบัติงาน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
( ) 2) การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
( ) 3) การมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขโครงการ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 3 ขอ
ระดับคะแนน

5

(1 ขอ)

0

(-)

- 20 มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวม 45 คะแนน
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
3
0
(2ขอ)

(1ขอ)

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให
/
ผูกํากับดูแล
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
(2) กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( ) 1) กลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานอยาง
เปนอิสระ
( / ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน
1
ขอ ระดับคะแนน 3
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนการปฏิบัติหนาที่
( / ) 2) มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต
( / ) 3) รับรูถึงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปน
อยางดี
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 3 ขอ

(3 ขอ)

/

(2 ขอ)

ระดับคะแนน

5

(1 ขอ)

(-)

0

(-)

- 21 ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
3
0
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ
พนักงาน ลูกจาง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการบริหารงานบุคคล
( / ) 2) เปดเผยขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน
รายละเอียดการจัดทําแผน

1 ขอ

(2ขอ)

(1ขอ)

/

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน
5
3
(2ขอ)

(1ขอ)

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
/
บริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) ใหมีผูสังเกตการณและเขารวมสังเกตการณในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง
( / ) 2) การจัดใหมีและการเผยแพรรายละเอียดขอมูลการดําเนิน
โครงการและการใชงบประมาณ ใหประชาชนในทองถิ่นไดทราบลวงหนา
และใหขอมูลที่วานี้แกบุคคลที่รองขอหรือขอดู
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 ขอ
ระดับคะแนน
รายละเอียดการจัดทําแผน
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน

(-)

5

(3 ขอ)

0

(-)

5

ระดับคะแนน
4
3

(2 ขอ)

/

(1 ขอ)

0

(-)
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ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการจัดหาพัสดุ
( ) 2) ฝกอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับการพัสดุ
( / ) 3) ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการทุกขั้นตอน
ใหประชาชนไดทราบ และตามชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลได
โดยสะดวก
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2 ขอ
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น
เปนการเฉพาะ หรือรวมกับฝายบริหาร/พนักงาน/ขาราชการทองถิ่นเขา
รวมการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาทองถิ่น
และการเสริมสรางความรูในการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารใหเปนตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 1 โครงการ
รายละเอียดการจัดทําแผน
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) การใหความรูความเขาใจตามโอกาส เกี่ยวกับขอบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไมวาจะเปนการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู รวมทั้งการทําความเขาใจลวงหนาในขอกฎหมาย

ระดับคะแนน
4
3

5

(3 ขอ)

(2 ขอ)

ระดับคะแนน

5

(1 ขอ)

/

0

(ไมมีโครงการ)

ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน
5
0
(มีโครงการ)

/

(-)

4

ระดับคะแนน

(มีโครงการ)

0

(ไมมีโครงการ)
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5

ระดับคะแนน

(มีโครงการ)

0

(ไมมีโครงการ)

ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ฝายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 1 โครงการ ระดับคะแนน 5
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
3
0
(2ขอ)

(1ขอ)

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
/
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( / ) 1) มีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวของกับการ
ตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ
( ) 2) สรางชุมชนเฝาระวังการตอตานการทุจริต
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน
1
ขอ ระดับคะแนน 3
รายละเอียดการจัดทําแผน
ระดับคะแนน
5
0
(มีโครงการ)

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
-

(ไมมีโครงการ)

-

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
( ) มีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน - โครงการ

ระดับคะแนน

(-)

-

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุไวในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) นี้มีความถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑทุกประการ
(ลงชื่อ)

พงคศักดิ์ ศิริ
(
นายพงคศักดิ์ ศิริ
)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว
วันที่ 22 / พฤษภาคม / 2560

