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คํานํา 
 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐเปนปญหาท่ีมีความสําคัญของสังคมไทย   
มาเปนเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ  ซ่ึงปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง  ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก  
การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานของภาครัฐ  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ       
ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  
การบริหารจัดการ  และการพัฒนาบุคลากรควบคูไปพรอมๆกัน  โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต  
รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา  

 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ  กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ  เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได   

 

  เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว  บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและ  
กลยุทธของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงเปนนโยบายชาติดวย 
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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร  
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   มีวัตถุประสงค
เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

     การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจรติท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

/4) การผูกขาด… 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
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2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ปจจุบัน... 
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 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน    
     ทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง   
     ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว รวมถึงประชาชนในตําบล 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวเปนไปตามหลักบริหารกิจการ            
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5) เ พ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการ           
      ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
/4. เปาหมาย… 
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4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ  จริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัตหิรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดีย     
แมครัว  ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต     
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวรวมถึง
ประชาชนในตําบล   มีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสราง
สังคมท่ีไมทน
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 ท้ั 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              
ฝายสภาทอง ถ่ิน 
และฝ ายประจํ า
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการ
ฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 
คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล 
1.1.1 (2) โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 
-แผนปฏิบัติงานประจําป 
-การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน 
-การรายงานผล 
1.1.2 (1) โครงการ
อบรมสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 
คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล 
1.1.3 (1) โครงการ
อบรมใหความรู เรื่องการ
ปองกันดานผลประโยชน
ทับซอนและการปองกัน
การทุจริตของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 
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 1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1) โครงการอบรมให
ความรูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย
ยุติธรรมชุมชนตําบล 
แมแฝกใหม 
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 20,000 
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 20,000 
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มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2) โครงการเผยแพร
ความรูทางกฎหมายแก
ชุมชน 
3) โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
4) โครงการรณรงคลด
ภาวะโลกรอนเพ่ือ
สิ่งแวดลอมท่ีดี  เพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียว 
5) โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
6) โครงการฝกอบรมการ
เพาะปลูกผักปลอดภัย
บริโภคในครัวเรือน 
7) โครงการสงเสริมการ
ทําปุยหมักและผลิตผัก
ปลอดสารพิษ 
8) โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน 
9) โครงการพัฒนาแหลง
วัฒนธรรมทองถ่ิน เปน
แหลงเรียนรูในชุมชน 
10) โครงการรณรงคคัด
แยกขยะในชุมชน  
11) โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการเยาวชนรวม
ใจพิทักษสิ่งแวดลอม 
2)โครงการอบรมสืบสาน

คุณธรรม  จริยธรรม  

จรรยามารยาท   

ตามวิถีไทย  วิถีทองถ่ิน 
3)โครงการเขาวัดปฏิบัติ
ธรรม วันเขาพรรษา 
 

30,000 
 

20,000 
 
 
 

5,000 
 
 

30,000 
 

20,000 
 
 
 

5,000 
 
 

30,000 
 

20,000 
 
 
 

5,000 
 
 

30,000 
 

20,000 
 
 
 

5,000 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4) โครงการธนาคารขยะ
และการคัดแยกขยะ 
5) โครงการธนาคารขยะ
และการคัดแยกขยะ 
6) โครงการกิจกรรม 5ส. 
7) โครงการ to be 
number one 
 

3,000 
 

3,000 
 

5,000 
20,000 

3,000 
 

3,000 
 

5,000 
20,000 

3,000 
 

3,000 
 

5,000 
20,000 

3,000 
 

3,000 
 

5,000 
20,000 

มิติท่ี 1 รวม 23  โครงการ 661,000 661,000 661,000 661,000  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- - - -  

 2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 สรางความโปรง
ในในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม 
(1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
และหัวหนาสวนราชการ 
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 
2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจดัหา
พัสดุฯโดยยดึถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอยาง
เครงครดั 
(1) กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจดัซื้อ – 
จัดจาง 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(2) กิจกรรม “ควบคมุ
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป” 
(3) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(4) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.3.สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัต ิ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัต ิ
(2) กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ 
(3) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและ 
ใชอํานาจหนาท่ี        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง 
ท่ีดี 

2.3.1 จัดทําแผนภมูิ 
ข้ันตอน ระยะเวลา 
ดําเนินการ บริการ
ประชาชน เปดเผย ณ ท่ี
ทําการและในระบบ
สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๙ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตดัสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมี
อํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตร ี
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบัิติ
ตนใหเปนท่ี
ประจักษ  
 
 

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

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณ ี
ไดทราบหรือ 
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ 

2.5.1.ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซื่อสตัย 
สุจรติ  มีคุณธรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
การทุจริต 
 

จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองท่ีด ี
(1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลเจดยี 
แมครัว”  
2.5.2. มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน       
(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 
(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
(3) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน”   
2.5.3. ดําเนินการใหมีเจา
ท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย 
กรณีมเีรื่องรองเรยีน
กลาวหาบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรยีน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัววาทุจริต
และปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

มิติท่ี 2 รวม จํานวน  1  โครงการ  
         13 กิจกรรม 
           9  มาตรการ            

5,000 5,000 5,000 5,000  

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

3.1.1.จดัใหมีศูนยขอมลู
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
(1) กิจกรรมจัดทําเว็ป
ไซตพรอมคาบริการ
พ้ืนท่ีเว็ปไซตรายปและ
คาธรรมเนียมเช่ือมโดเมน
เนมรายป เว็ปไซต ของ
เทศบาลตาํบลเจดียแม
ครัว 
(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว” 
(3) กิจกรรมใหความรู ให
ความรูแกพนักงาน 
เทศบาล เรื่อง พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
  

3.1.2.มีการเผยแพรขอมลู
ขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน

 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ีกําหนดให
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมลูขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง” 
  

3.1.3. มีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับการปฏบัิต ิ
ราชการท่ีเปนประโยชน
กับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน                             
(1) กิจกรรมการจัดใหมี
ชองทางท่ีประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตาํบลเจดีย 
แมครัว 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการท่ีจะมผีลกระ 
ทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในทองถ่ิน 
(1) โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจดัทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(2) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนยรบัเรื่องราว
รองทุกขของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว,  ศูนยดํารง
ธรรม 
3.2.2.มีชองทางให
ประชาชนในทองถ่ิน
สามารถรองเรียน/รองทุก
ไดโดยสะดวก 
(1) มาตรการกําหนด
ข้ันตอน/กระบวนการรับ
เรื่องรองเรียน 
3.2.3. มรีายงานหรือแจง
เปนหลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรับ
เรื่องระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 3.3 การสงเสรมิให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

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

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๔ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3.3.2. ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสด ุ
(1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 
3.3.3.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

มิติท่ี 3 รวม จํานวน  1  โครงการ  
          9  กิจกรรม 
          3  มาตรการ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

4. การ
เสรมิสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

4.1.1.มีการจดัทําและ
รายงานการจดัทําระบบ
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
(1) กิจกรรมจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป  
(2) กิจกรรมจัดทํา
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
4.1.2.มีการตดิตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๕ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 4.2 การสนับสนุน
ให ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได 

4.2.1.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน 
ยาย ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง 
(1) มาตรการสงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
4.2.2.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมสีวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 
 

4.2.3.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสด ุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

- 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๖ 



 
มิติ  

 
ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.3 การสงเสรมิ

บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

4.3.1.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีความรู 
ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบท่ี
เก่ียวของไดกําหนดไว 
(1) กิจกรรมการสงเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล 
 
4.3.2.สงเสริมสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวของได
กําหนดไวโดยไมฝกใฝ
ฝายใด 
(1) กิจกรรมการมสีวน
รวมในการปฏบัิติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 4.4 เสรมิพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการ ทุจริต 

4.4.1.สงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 

 
 
 
- 

  

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 

มิติท่ี 4 รวม จํานวน  7  กิจกรรม 
          2  มาตรการ 

- - - -  

รวมท้ัง 4 มิติ 25 โครงการ 
29 กิจกรรม 
14 มาตรการ 

 

716,000 666,000 666,000 666,000  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๗ 



สวนที่ 3 
 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง ท่ีถือไดวาใกลชิดกับชุมชนและประชาชนใน
ทองถ่ินมากท่ีสุด ซ่ึงการวางแผนดําเนินงานดานตาง ๆ นั้น ตองมีการประสานงานและขอความรวมมือกับ
ประชาชน เพ่ือใหทองถ่ินไดรับการพัฒนาเปนไปตามความตองการของประชาชน สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนให
เกิดการพัฒนา คือดานบุคลากร ท่ีทํางานหรือปฏิบัติหนาท่ีในองคกร โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการ
เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือให
สามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง ซ่ึงการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจะเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไมไดหากขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงผูนําชุมชนหรือตัวแทนของ
ประชาชน ท่ีมีสวนเก่ียวของและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรและทองถ่ิน ยังขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่อง
ของกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และมีความจําเปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามกฎหมาย /ระเบียบและไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะการดําเนินงานอาจไม
เปนไปตามนโยบายของทางราชการได 
 

นอกจากการได ร ับความร ู ความเข าใจ ด านกฎหมายและระเบ ียบของทางราชการท ี่เป นป จจ ุบ ัน
แล ว ปจจัยท่ีทําใหการปฏิบัติงานแตละดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบไดนั้น คือ
การท่ีขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูนําชุมชน
หรือตัวแทนของประชาชน จะตองไดรับการเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม และไดเรียนรู เพ่ือใหเขาใจถึง
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนหลักนําในการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานตามภารหนาท่ีและตามนโยบายของทางราชการสวนกลางรวมถึงนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน และ
หลักสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีประชาชนทุกคนสามารถนํามาปฏิบัติทําใหเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต ทําใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได คือการนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มา
เปนหลักในการปฏิบัติ ไมเพียงเฉพาะการนํามาปฏิบัติในสวนของประชาชนเทานั้น หนวยงานราชการก็ควรท่ีจะ
ไดเรียนรูและนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินรวมกับชุมชนตอไป 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๘ 



  ด ังน ั้น  เพ ื่อให เป นไปตามนโยบายของผ ูบร ิหารท องถ ิ่น  ท ี่ได มอบหมายให ด ําเน ินการเก ี่ยวก ับการ
จ ัดท ําโครงการฝ กอบรมเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงาน  เทศบาลต ําบล เจด ีย แม คร ัว  จ ึงจ ัดท ําโครงการฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับชั้นใหมีศักยภาพในการบริการประชาชน ท้ังนี้ การจัดทําโครงการดังกลาวจะทําใหเกิดประโยชนตอ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือจะไดนําความรูท่ีไดรับมา
ปรับปรุง และประยุกตใชภายในองคกรใหการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประสานงานดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน สนองตอบความตองการของประชาชนและชุมชนไดอยางสูงสุด ทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ
และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร   

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพ่ือให พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
ไดรับความรู ความเขาใจ ในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  3.2 เพ่ือให พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  คณะผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
ได ร ับ ค วามร ู ค วาม เข า ใจ  ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและไดรับการเสริมสรางดานคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือใหการบริการประชาชนในดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สนองตอบความ
ตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด  ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร  
  3.4 เพ่ือเปนการสรางความเขาใจ และความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน
และเพ่ือใหเกิดการประสานงาน ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.5 เพ่ือสนองตอบแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ดานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและการยึดหลักธรรมาภิบาลเปนหลักนําในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนอมนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชและบูรณาการในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 

4. กลุมเปาหมาย 
  4.1 พนักงานเทศบาล  พนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
  4.2 คณะผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

รวมผูเขารับการอบรม จํานวน  70  คน 

5. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 
  5.1 ศึกษาขอมูลในการจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยศึกษาเก่ียวกับ
แนวนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรและหนวยงานราชการจากนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําโครงการ 

5.2 จัดทําโครงการเสนอผานผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอผูบริหาร 
ท องถ ิ่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5 .3  ภ า ย ห ล ัง จ า ก ไ ด ร ับ ก า ร อ น ุม ัต ิ โ ค ร ง ก า ร เ ร ีย บ ร อ ย แ ล ว  ข อ ร ับ ค ํา แ น ะ น ํา แ ล ะ ป รึก ษ า
ผ ูบ ังค ับบ ัญชา 

อ ีกคร ั้ง เพ ื่อด ําเน ินงาน  โดยแบ งการอบรมเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงาน เป น 2 ระยะ ด ังน ี้  
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๙ 



   5 .3 .1 โครงการอบรมเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงาน   ระยะท ี่ 1   เป นการอบรมเพ ิ่ม
ประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงานให แก  พน ักงานเทศบาล พน ักงานจ างในส ังก ัดของเทศบาลต ําบลเจด ีย แม คร ัว  คณะ
ผ ูบ ร ิห ารท อ งถ ิ่น  และสม าช ิกสภาท อ งถ ิ่น  เพ ื่อ ให ได ร ับ ความ ร ู ค ว าม เข า ใจ เก ี่ย วก ับ กฎห มายและระ เบ ียบ ท ี่
เก ี่ยวข องก ับการปฏ ิบ ัต ิงานขององค กรปกครองส วนท องถ ิ่น  ได แก  กฎหมาย /ระเบ ียบเก ี่ยวก ับการจ ัดต ั้งเทศบาล ,
ระ เบ ียบเก ี่ยวก ับการประช ุมสภาท องถ ิ่น ,บทบาทหน าท ี่ของคณ ะผ ูบ ร ิห ารและสมาช ิกสภาท องถ ิ่น , การกระจาย
อ ํานาจ , หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงตามแนวพระราชด ําร ิของพระบาทสมเด ็จ -พระเจ าอย ูห ัว  ฯ และการน อม
น ําเอาหล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงไปปฏ ิบ ัต ิ 

5 .3.2 โครงการอบรมเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงาน   ระยะท ี่ 2   เป นการอบรม
เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงาน ให แก  พน ักงาน เทศบาล พน ักงานจ างในส ังก ัดของเทศบาลต ําบล เจด ีย แม คร ัว  
คณะผ ูบร ิหารท องถ ิ่น  และสมาช ิกสภาท องถ ิ่น   เพ ื่อให ได ร ับความร ู ความ เข าใจเก ี่ยวก ับกฎหมายและระเบ ียบท ี่
เก ี่ยวข องก ับการปฏ ิบ ัต ิงานขององค กรปกครองส วนท องถ ิ่น  ได แก  กฎหมาย/ระเบ ียบเก ี่ยวก ับแผนพ ัฒนาท องถ ิ่น , 
ด าน งบ ป ระม าณ ราย จ า ย ,  ด าน ส ิท ธ ิป ระ โยช น  ส ว ัส ด ิก ารและ คว าม ก า วห น าข อ งบ ุค ล ากรท อ งถ ิ่น  แ ละ การ
เสร ิมสร างค ุณธรรม  จร ิยธรรมและการย ึดหล ักธรรมาภ ิบาลเป นหล ักในการปฏ ิบ ัต ิงาน  
  5.4 กอนการจัดอบรม จะไดเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการผานผูบังคับบัญชา และให
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายใหงานพัสดุ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ /จัดจาง ใหถูกตองและ
เปนไปตามระเบียบของงานพัสดุ  

5 .5 การด ําเน ินโครงการท ั้ง 2 ระยะ น ั้น  จะม ีการจ ัดท ําบ ันท ึกข อความเสนอผ านผ ูบ ังค ับบ ัญชา  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบและมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงานดําเนิน
โครงการ เพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
  5.6 คณะทํางานท่ีไดรับแตงตั้งและมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการวางแผนงานและ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมถึงการประสานงานกับวิทยากรท่ีจะมาใหความรู  
  5.7 การดําเนินโครงการ ท้ัง 2 ระยะ จะมีการประเมินความรูท้ังกอนและหลังของการอบรม 
เพ่ือใหรับทราบวาผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องหรือเนื้อหาตามท่ีเขารับการอบรมมากนอย
เพียงใด และเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการจัดทําโครงการอบรมในปตอไป  
 
 

6.  ระยะเวลาในการอบรม 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

  6.1 จัดโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ระยะท่ี 1 จํานวน 2 วัน (ภาคเชาและบาย) โดยกําหนดหวงระยะเวลาในชวงเดือน กุมภาพันธ   

6.2 จัดโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ระยะท่ี 2  จํานวน 2 วัน (ภาคเชาและบาย) โดยกําหนดหวงระยะเวลาในชวงเดือน มิถุนายน  
 
 
 

7. สถานท่ีฝกอบรม 
  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
 
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
  100,000  บาท 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๐ 



 
 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  
 
 
 
 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  10.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดรับ
ความรู ความเขาใจ ในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  10.2 พน ัก งาน เทศบาล  พน ัก งานจ าง  คณ ะผ ูบ ร ิห ารท อ งถ ิ่น  และสมาช ิกสภาท อ งถ ิ่น  ได ร ับ
ความร ู ความเข าใจและได เสร ิมสร างด านค ุณธรรม จร ิยธรรม  และร ูเก ี่ยวก ับหล ักธรรมาภ ิบาลและน ําหล ักธรร
มาภิบาลเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การบริการประชาชนในด านต าง ๆ  ม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ่งข ึ้น  เทศบาลสามารถสนองตอบ
ความต องการของประชาชนได อย างส ูงส ุด ประชาชนเก ิดความพ ึงพอใจและม ีท ัศนคต ิท ี่ด ีต อองค กร   

  10.4 เกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรภายในหนวยงานและการประสานงานดานตาง ๆ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  10.5 ไดสนองตอบแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ดานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและการยึดหลักธรรมาภิบาลเปนหลักนําในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนอมนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชและบูรณาการในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 

11. การติดตามและประเมินผล 
  11.1 ประเมินผลโดยใหผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบ ท้ังกอนและหลังการอบรม เพ่ือให
รับทราบวาผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องหรือเนื้อหาตามท่ีเขารับการอบรมมากนอยเพียงใด 
  11.2 การติดตามและประเมินผล โดยการสังเกตจากการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ รวมกับชุมชน และสังเกตวามีการนําหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและบูรณาการรวมกับชุมชนหรือไม  
  11.3 การต ิดตามและประเม ินผลจากการเข าร ับบร ิการของประชาชนว าม ีความพ ึงพอใจมากน อย
เพ ียงใด โดยร ับฟ งความค ิดเห ็นและเส ียงตอบรับด านงานบริการ , การได ร ับความร วมม ือท ี่ด ีจากประชาชน   
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2. หลักการและเหตุผล 

  กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร   
เนนกระบวนการและจุดมุงหมายรวมท่ีหนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนเครื่องมือท่ีจะชวย 
ใหการบริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  จึงไดเนนใหหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนกลยุทธของสวนราชการและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๑ 



แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีแสดงถึงทิศทางการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตองสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  ซ่ึงประกอบดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามป แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  
    จากความสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ข้ึน  ภายใตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามมาตรา  ๕๐(6) (7) แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ.๒๕๕๒ ในการใหราษฎรไดรับ
การศึกษาอบรม  และสงเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุและผูพิการ 
  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและสถานศึกษาในสังกัดมีแผนพัฒนาการศึกษา ท่ี
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ วัตถุประสงค ปรากฏเปนอัตลักษผูเรียน 

4. เปาหมาย 
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
4.2 เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย 
-แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา   
- แผนพัฒนาการศึกษาสามป    
-แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ   
-แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน  เพ่ือเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน 
และ วัตถุประสงค ปรากฏเปนอัตลักษผูเรียน 

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560-2562)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว   ยุทธศาสตรท่ี  5  
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาส   แนวทางการพัฒนา  5.1  สงเสริมให
ประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดตั้งคณะกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
3. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สํารวจปญหาและความตองการในการพัฒนาการจัด

การศึกษา และนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๒ 



การจัดทําแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามป แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ และแผนปฏบิัตกิารประจําปการศึกษา 

5. เสนอรางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอคณะกรรมการเห็นชอบ  
6. เสนอรางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอผูบริหารทองถ่ิน 
7. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา 
8. ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
9. รายงานผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
ตําบลแมแฝกใหม   อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 
10. งบประมาณ 

จํานวน  5,000.-  บาท  

11. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ เครื่องมือท่ีใชวัด 
1. บุคลากรเขารวมประชุมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รอยละ 80  
2. เทศบาลมีเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา  

- รายชื่อผูเขารวม 
 
- สังเกตเชิงประจักษ 
 

 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน  เพ่ือเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ 
วัตถุประสงค ปรากฏเปนอัตลักษผูเรียน 
 
 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๓ 



2. หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย

มากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม  ยังสงผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได   ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมท่ี
เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซ่ึงทําใหภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะตานทานกับ
ปญหา  ตองขาดความม่ันคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคมตามมา เชน สําหรับเด็กและเยาวชน  ไดแก  ปญหา
การกอเหตุทะเลาะวิวาท  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด    ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ปญหา
การติดเกมส  สําหรับประชาชนท่ัวไป  ไดแกปญหาการทํางานท่ีไมมีความสุข  ปญหาความสามัคคีใน
องคกร  เปนตน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว  และไดดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย   ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  มา
ตั้งแตป 2556 จนถึงปจจุบัน ไดเล็งเห็นวาวิธีการจะแกไขปญหาดังกลาวนั้น จะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝง
คุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและสติปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกปฏิบัติธรรมในกลุม
เด็กและเยาวชน  กลุมขาราชการและพนักงาน  กลุมผูสูงอายุและสตรี  จะชวยทําใหมีจิตใจพ้ืนฐานท่ีโอบออม
อารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซ่ึงจะทําใหพ้ืนฐานทางจิตใจอยูในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ยอม
สงผลใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี และสามารถแกปญหาสังคมได และทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยาง
รวดเร็ว 

ซ่ึงในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม และความม่ันคงของชาติใน
อนาคต ประชาชนตองคุณภาพ นอกจากจะตองเปนผูท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีสติปญญาดีแลว    ยัง
ตองมี คุณธรรมทางพระพุทธศาสนาเปน เครื่ องยึด เหนี่ ยวจิตใจในการดํา เนินชีวิตประจํ าวันดวย   
พระพุทธศาสนาถือเปนแหลงคําสอนและระบบจริยธรรมของสังคมไทย  ประชาชนคนไทยทุกคนควรไดรับการ
ปลูกฝงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและการทํางานใน
หนาท่ี  เพ่ือตนเอง ครอบครัว   และสังคมโดยรวม  ไดอยางกลมกลืนภายใตสภาพแวดลอมในสังคม  และ
วัฒนธรรมแบบพุทธ  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาแกประชาชน  เปนหนาท่ีของทุก
สถาบันหลักในสังคม    เริ่มตั้งแตบาน  วัด โรงเรียน ตลอดจนถึงชุมชนท่ีอยูอาศัย  ท่ีจะตองรวมมือกันในการ
อบรมจริยธรรมท้ังทางตรงและทางออมใหมีความรูและความเชื่อท่ีถูกตอง   มีทัศนคติ ท่ีดีตอ
พระพุทธศาสนา  ตลอดจนมีประสบการณในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนข้ันพ้ืนฐานของ
พระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว       จึงเห็นสมควรท่ีจะดําเนินโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือท่ีสงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริม
ใหขาราชการ พนักงานราชการ  เจาหนาท่ีของรัฐมีศักยภาพในการทํางานอยางสูงสุด ทํางานอยางมี
ความสุข  สงเสริมใหประชาชนใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข  ซ่ึงในโครงการไดสอดแทรกเรื่องดังกลาว เขาใน
หลักสูตรโดยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  สงเสริมและพัฒนาใหเด็กและเยาวชน  ขาราชการพนักงาน
ราชการ  เจาหนาท่ีของรัฐ  เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพและเปนพลังของแผนดินท่ีจะชวยกันพัฒนา
ประเทศชาติตอไปเพ่ือใหสอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ และกระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประชาชนจะไดนําเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติ  เพ่ือจะไดเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตท่ีดี  ตามหลักธรรมของศาสนาตอไป 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๔ 



ภายใตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามมาตรา ๕๐ (๗) (๘) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการสงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุและผูพิการ  และ
บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีทัศนคติท่ีดีตอพระพุทธศาสนา  ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยาง    
   ซาบซ้ึง 
๒. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบพุทธในสถานการณตางๆ 
๓. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปนคนดี   เชน ลูกท่ีดี  ศิษยท่ี 
   ดี  เพ่ือนท่ีดี  พลเมืองท่ีดี   พุทธศาสนิกชนท่ีดี 
4. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

       5. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหขาราชการ  พนักงานราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ มีทัศนคติท่ีดีตอ 
              การทํางาน  เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิด  
              ประโยชนสงูสุด 

6. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุ  สตรี  ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 
     ดานปริมาณ  
     กลุมเด็กและเยาวชน     กลุมขาราชการพนักงานราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ      กลุมผูสูงอายุและสตรี
แมบาน  กลุมผูนําชุมชน  และประชาชนท่ัวไป ภายในตําบลแมแฝกใหมท่ีมีความสนใจและตองการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  จํานวนประมาณ   1,000  คน 

    ดานคุณภาพ   
    กลุมเด็กและเยาวชน     กลุมขาราชการพนักงานราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ      กลุมผูสูงอายุและสตรี
แมบาน  กลุมผูนําชุมชน  และประชาชนท่ัวไป   มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแกปญหาชีวิตโดย 
นําธรรมะมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยูรวมในสังคมอยางมี
ความสุข มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพ ในการทํางานให
เกิดประโยชนสูงสุด มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  รูคุณคาของหลักธรรมในทางศาสนาวาสามารถ
นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
 
5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.25๖๐ – 256๒)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว   ยุทธศาสตรท่ี  
4  ยุทธศาสตรการอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  แนว
ทางการพัฒนา  4.2  สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
6. วิธีดําเนินการ 

๑. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน 
๒. จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสัญจร  ในชวงเทศกาล  
    เขาพรรษา ภายใตหัวขอ“ธรรมะอารมณดี  ชีวิตเบิกบาน  การงานเปนสุข   สรางสุขเสริมบุญ    

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๕ 



    เสริมสราง สามัคคีในชุมชน   ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   
๓. ประเมินผลและสรุปผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

10. งบประมาณ 
จํานวน   ๑๐,๐๐๐.- บาท  

11. การติดตามและประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
- กลุ ม เด็ กและเยาวชน    กลุ ม
ขาราชการพนักงานราชการ และ
เจาหนาท่ีของรัฐ  กลุมผูสูงอายุ
และสตรีแมบาน  กลุมผูนําชุมชน  
และประชาชนท่ัวไป  มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถแกปญหาชีวิต
โดยนําธรรมะมาประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดทักษะในการอยูรวมใน
สังคมอยางมีความสุขมีทัศนคติท่ีดี
ตอการทํางาน เกิดทักษะในการ
ทํางานอยางมีความสุข พัฒนา
ศักยภาพ ในการทํางานใหเกิด
ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด  มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  รู
คุณคาของหลักธรรมในทางศาสนา
วาสามารถนํามาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

- การประเมินผลจาก
แบบสอบถามและสัมภาษณ  

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติท่ีดีตอพระพุทธศาสนา  ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางซาบซ้ึง 
๒. ผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบพุทธในสถานการณตางๆ 
๓. ผูเขารับการฝกอบรม  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปนคนดี   เชน ลูกท่ีดี  ศิษยท่ีดี 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๖ 



              เพ่ือนท่ีดี  พลเมืองท่ีดี   พุทธศาสนิกชนท่ีดี 
4. สงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

       5. สงเสริมและพัฒนาใหขาราชการ  พนักงานราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ มีทัศนคติท่ีดีตอการ 
              ทํางาน  เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชน       
              สูงสุด 

6. สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุ  สตรี  ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันดานผลประโยชนทับซอนและการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใตการนําของทาน พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะ

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ซ่ึงเห็นไดจาก
เจตนารมณ/นโยบายในการบริหารราชการ ท่ีใหทุกภาคสวนดําเนินการขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจและการใชจาย
งบ ประมาณ  โดยม ุง เน น ป ระ โยชน แก ป ระช าชน เป นห ล ัก  และการข ับ เคล ื่อนต อ งอย ูใน กรอบ ของระ เบ ียบและ
กฎเกณฑ  “ท ี่ม ีค ว าม โป ร ง ใส  ไม ท ุจ ร ิต ค อ ร ร ัป ช ั่น  ไม ผ ูก ข าด แ ล ะม ีค ว าม เป น ธ รรมก ับ ท ุก ฝ าย”  ท ั้งผ ูประกอบการ
ขนาดเล ็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ  และโดยเฉพาะด านการปฏ ิร ูป  ได เน นการปฏ ิร ูป โครงสร าง เช ิงอ ํานาจ ระบบ
การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับทองถ่ิน โดยมีความ
มุงหมายเพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และประชาชนไดรับประโยชน จากการปฏิรูปอยางแทจริง “การบริหารจัดการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  โปรงใส  เปนธรรม  ไมมีการทุจริตคอรรัปช่ัน มีการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ จะดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” ประกอบกับนโยบาย
ของ คสช. ในการกําหนดคานิยมหลักของคนไทยใหมีความชัดเจน เพ่ือท่ีจะสรางประเทศไทยใหเขมแข็ง 
ประชาชนไทยตองมีความเขมแข็งกอน จึงถือเปนท่ีมาของ “คานิยม 12 ประการ” ท่ีไดกําหนดข้ึน ให
ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ไดยึดถือปฏิบัติ โดยคานิยมหลัก 12 ประการ ในขอ 12 ของ ระบุวาให 
“คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง” สําหรับ
เจตนารมณ/นโยบายของ คสช. และรัฐบาลท่ีใหไวนั้น ถือเปนสวนหนึ่งของกลไกและมาตรการพิเศษตาง ๆ ท่ี
นํามาปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังนี้  กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหนึ่งท่ีให
ความสําคัญและไดรับมอบหมายใหรวมขับเคลื่อนดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือสรางความสุจริตท้ัง
ในระดับองคกรทุกระดับ และการขยายผลไปสูช ุมชนท องถ ิ่น  ด วยการม ีส วนร วมและสร างจ ิตส ําน ึกให ท ุกคนเห ็น
แก ประโยชน ส วนรวม  มากกว าประโยชน ส วนตน ไมมีผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงานดานตาง ๆ ทุกคนมี
จิตสํานึกท่ีดี รักความถูกตอง และไมยอมรับการทุกจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  
 

เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง ท่ีถือไดวาใกลชิดกับชุมชนและประชาชนใน
ทองถ่ินมากท่ีสุด และสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงานบรรจุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สามารถ
สนองตอบความตองการของประชาชนไดตามบทบาทหนาท่ีและนโยบายท่ีไดรับนั้น คือ บุคลากร ท่ีทํางานหรือ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๗ 



ปฏิบัติหนาท่ีในองคกร โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ตองเปนไปอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการไดรับความรูความเขาใจเพ่ือปองกันดานผลประโยชนทับซอนและการทุจริต
คอรรัปชั่น นอกจากในสวนของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐแลว ประชาชนท่ีเปนตัวแทนหรือผูนําชุมชน ท่ี
ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของภาครัฐ จะตองมีความรูความเขาใจเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน และการป องก ันการท ุจร ิตด วยเช นก ัน ท ั้งน ี้ การให ประชาชนได ร ับความร ู เป น ไปภายใต บ ังค ับแห งกฎหมาย 
พระราชบ ัญญ ัต ิเทศบาล พ .ศ . 2496 (แก ไขเพ ิ่มเต ิม ถ ึง (ฉบ ับท ี่ 13) พ .ศ . 2552) มาตรา 50 (6 ) ท ี่ระบ ุว า 
“ให ราษฎรรับการศึกษาอบรม”  
 

  ด ังน ั้น  เพ ื่อ ให เป น ไปตามนโยบายของราชการส วนกลาง  และนโยบายของผ ูบ ร ิห ารท องถ ิ่น  ใน
สวนของงานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล  จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรู เรื่อง “การปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและการป องก ันการท ุจร ิต” ของเทศบาลต ําบล เจด ีย แม คร ัว  ประจ ําป งบประมาณ  พ .ศ . 2561 ข ึ้น  เพ ื่อ ให 
พน ักงานเทศบาล พน ักงานจ าง  คณะผ ูบ ร ิห ารท องถ ิ่น  สมาช ิกสภาท องถ ิ่น  และผ ูน ําหม ูบ าน  14 หม ูบ านในต ําบล
แม แฝกใหม  นําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน , สามารถรวมกันปองกันการ
เกิดผลประโยชนทับซ อน และการท ุจร ิตคอร ัปช ั่นท ุกร ูปแบบได  และท ําให การด ําเน ินงานด านต าง ๆ ของเทศบาลฯ 
ม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ่งข ึ้น  ม ีความโปร ง ใส เป นธรรมก ับท ุกฝ ายและสามารถสนองตอบความต องการของประชาชน
ได อย างส ูงส ุด   
 
 

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและผูนํา
หม ูบ านในต ําบลแม แฝกใหม  ได ร ับความร ู ความเข าใจ เร ื่อง การป องก ันผลประโยชน ท ับซ อนและการป องก ัน
การทุจริต 
  3.2 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและผูนํา
หมูบานในตําบลแมแฝกใหม  นําความรูท่ีไดรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน , สามารถรวมกันปองกันการ
เกิดผลประโยชนทับซอน และการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบได   
  3.3 เพ่ือใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน มีความโปรงใส เปนธรรมกับทุกฝาย สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด และประชาชน
เกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร  
  3.4 เพ ื่อสนองตอบแนวนโยบายของราชการส วนกลางและนโยบายของผ ูบ ร ิห ารท องถ ิ่น  ด าน
การบริหารจัดการท่ีตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น 

 
 

4. กลุมเปาหมาย 
  4.1 พนักงานเทศบาล  พนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
  4.2 คณะผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
  4.3 ผูนําหมูบานในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 14  หมูบาน 
 

  รวมผูเขารับการอบรม จํานวน  70  คน 
 
 

5. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๘ 



  5.1 ศึกษาขอมูลดานการปองกันผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต  โดยศึกษา
เก่ียวกับแนวนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต , นโยบายดานการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร 
และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําโครงการ 

5.2 จัดทําโครงการเสนอผานผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอผูบริหาร 
ท องถ ิ่น  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ และบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป รวมท้ังเสนอจัดตั้งไวในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560  

5.3 ภายหลังจากรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจและนายกเทศมนตรี ไดประกาศใหมีผลบังคับใชเรียบรอยแลว จะไดเสนอขอ
อนุมัติดําเนินโครงการผานผูบังคับบัญชา และใหผูบริหาร พรอมมอบใหงานพัสดุ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ 
/จัดจาง ใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบของงานพัสดุ  

5.4 ดําเนินงานตามโครงการ โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและการปองกันการทุจริต มาใหความรูความเขาใจ แกผูเขารวมอบรม และมีการติดตามประเมินผล โดย
สังเกตจากการปฏิบัติงานของพนักงาน/เจาหนาท่ี และความรวมมือของประชาชน ในดานการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต ตลอดจนการมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี รักความถูกตอง 
และไมยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
 

6.  ระยะเวลาในการอบรม 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  -  2564  
 
 
 

7. สถานท่ีฝกอบรม 
  หองประชุมเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
 
 
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
  จํานวน  30,000  บาท    
 
 
 
 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
 
 
 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  10.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและผูนํา
หม ูบ านในต ําบลแม แฝกใหม  ได ร ับความร ูความเข าใจ เร ื่องการป องก ันผลประโยชน ท ับซ อนและการป องก ัน
การทุจริต 
  10.2 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและผูนํา
หมูบานในตําบลแมแฝกใหม  นําความรูท่ีไดรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน , สามารถรวมกันปองกันการ
เกิดผลประโยชนทับซอน และการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบได   
  10 .3 การด ํา เน ิน งานด านต าง ๆ ของเทศบาลต ําบล เจด ีย แม คร ัว ม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ่งข ึ้น  ม ี
การดําเนินงานท่ีมีความโปรงใส เปนธรรมกับทุกฝาย สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๒๙ 



  10.4 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดรวมสนับสนุนและสนองตอบแนวนโยบายของราชการ
ส วนกลาง ในด านการบร ิหารจ ัดการท ี่ต องเป นไปอย างม ีประส ิทธ ิภาพ โปร งใส  เป นธรรม  และไม ม ีการท ุจร ิต
คอร ร ัปช ั่น  

 

11. การติดตามและประเมินผล 
  11.1 ประเมินผลโดยใหผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบ ท้ังกอนและหลังการอบรม เพ่ือให
รับทราบวาผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องหรือเนื้อหาตามท่ีเขารับการอบรมมากนอยเพียงใด 

11.2 โดยสังเกตจากการปฏิบัติงานของพนักงาน/เจาหนาท่ี และความรวมมือของประชาชน 
ในดานการปองกันผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต ตลอดจนการมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติ
หนาท่ี รักความถูกตอง และไมยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล 
แมแฝกใหม 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมไดกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ยุทธศาสตร

สงเสริมงานยุติธรรมชุมชน ท่ีมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของ เครือขายผูปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนและศูนยยุติธรรม
ชุมชนท่ีเปนกลไกสําคัญในการอํานวยความยุติธรรมในชุมชน จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมงาน
ยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ี อาทิ 1. ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมงานยุติธรรมชุมชนระดับจังหวัดเปนประจําทุกเดือน 
2. สงเสริมการประชุมคณะกรรมการศูนยยตุิธรรมชุมชนเปนประจําทุกเดือน 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมศูนยยุติธรรม
ชุมชนเพ่ือใหศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถแกไขปญหาของชุมชนได กิจกรรมดังกลาวใหความสําคัญกับดําเนินกิจกรรม
โดยประธานศูนยยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการศูนยยุติธรรม ชุมชน และเจาหนาท่ีศูนยยุติธรรมชุมชนผานการ
สนับสนุนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรมมุงใหความสําคัญกับบทบาทของประธานศูนยยุติธรรม
ชุมชนในการเปนผูนํา และจัดกิจกรรมโดยศูนยยุติธรรมชุมชนเอง ซ่ึงพบวายังตองมีการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา
แกประธาน คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือใหเปนผูนําท่ีพรอมดวยความรูความสามารถในเชิงวิชาการและ
การบริหารจัดการ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีเทคนิคการสื่อสารท่ีดีท่ีสามารถเขาถึงชุมชนได ตามบทบาท
ภารกิจของ กระทรวงยุติธรรม ท้ังการรับเรื่องราวรองเรียนตางๆ การใหคําปรึกษา การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ฯลฯ 
โดยเฉพาะการใหคําปรึกษาทางกฎหมายท่ีถูกตอง แมนยํา และเขาใจงาย อันจะชวยใหประชาชนมีความม่ันใจ ใน
การรับรูขอมูลขาวสาร เกิดความเชื่อถือศรัทธา พรอมท่ีจะรับขอเสนอแนะหรือ ขอคําปรึกษาเม่ือเกิดปญหา ข้ึน 
โดยเฉพาะปญหาเก่ียวกับกฎหมายและปญหาความไมเปนธรรมตางๆ ถือเปนการอํานวยความยุติธรรม ระดับพ้ืนท่ี
ดวยคนภายในชุมชนเอง ท้ังยังเปนการเสริมสรางความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอกระทรวงยุติธรรมอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงจัดใหมีโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพศูนยยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนและขับเคลื่อน
งานยุติธรรมชุมชน จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรดังกลาวใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและ เทคนิคการสื่อสารท่ีดี 
ท่ีสามารถถายทอดความรูดานกฎหมายเบื้องตนและปฏิบัติงานเขาถึงชุมชนไดอยาง มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๐ 



1. เพ่ือใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนมีความรูเก่ียวกับกฎหมายเบื้องตน ทักษะในการให
คําปรึกษา การแกไขปญหาการรับรูขอมูลขาวสารและสรางมิตรภาพท่ีดีกับชุมชน  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารท่ีใชในการถายทอดความรูดานกฎหมายแกชุมชน                                                        
3. เพ่ือใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ไดเรียนรูแลกเปลี่ยน และฝกปฏิบัติการเสริมสราง
ภาวะผูนําในตนเองและการเปนผูนําในชุมชน 
4. เพ่ือใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนและสรางเครือขาย 

ความรวมมือกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย 
คณะกรรมการศูนยฯ 

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

6. วิธีการดําเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรู จัดสรางเครือขายการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

การสื่อสาร เพ่ือใหคําปรึกษาหารือในดานกฎหมายหรือการปองกันอาชญากรรม เพ่ือการปองกันและเฝาระวังเรื่องยา
เสพติด เพ่ือใหคําแนะนําในการแกปญหาสังคมใหกับยุติธรรมชุมชนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงอาจจะเปนการรวมมือกันจัด
อบรมหรือจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานยุติธรรมจังหวัดเพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนในการไกลเกลี่ยขอ
ขัดแยงหรือขอพิพาทในชุมชน รวมท้ังอาจรวมกันวางแผนในการอบรมดูแลเด็กและเยาวชนและปองกันการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุมท่ีเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจจะนําไปสูการกระทําผิด 

7. สถานท่ีดําเนินการ 
สํานักงาน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

9. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน  20,000 บาท 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การปองกันและควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด (ความไรระเบียบของชุมชน) 
2. การจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท  เนนการไกลเกลี่ย 
3. เยียวยาและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม 
4. รับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชน 

 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกชุมชน 

2.  หลักการและเหตุผล  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๑ 



ปจจุบัน กฎหมายท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวันมีความสําคัญตอการการปฏิบัติงานในสังคมไทยมากข้ึน   
ท้ังในสังคมชนบทและสังคมเมือง   ท้ังนี้เพราะสังคมมีความเจริญในทุกๆดาน  ท้ังดานเศรฐกิจ  การเมือง  และสังคม  
ทําใหเกิดความเลื่อมล้ํา   มีการเอารัดเอาเปรียบระหวางกัน  จึงสงผลใหเกิดเปนขอพิพาทตางๆสูพนักงานสอบสวน  
อัยการและศาล อยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

ดวยเหตุนี้  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีในการดูแล
ทุกขสุขและความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ี   จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําโครงการอบรมใหความรูทางดานกฏหมาย
โดยจัดตั้งเปนคลินิกกฎหมายประจําเทศบาลตําบลเจดียแมครัวข้ึน  เพ่ือเปนท่ีปรึกษากฎหมายของประชาชนในทุกๆ
ดาน  เปนการปองกันการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันละกัน  ไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีตางๆในเบื้องตน  กอใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความสรางความเขาใจอันดีในสังคมรวมกัน   อันเปนการลดคดีความท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการ
ยุติธรรม    ซ่ึงมีคดีคางท่ีศาลยุติธรรมเปนจํานวนมาก  และยังผลมิใหเกิดความขัดแยงข้ึนในชุมชน 

3.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบริการคําปรึกษาและชวยเหลือประชาชนดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในเขต

เทศบาลตําบลเจดียแมครัวและประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีปญหาความเดือดรอน ไมไดรับความยุติธรรม 
2. เพ่ือลดขอพิพาทท่ีจะเกิดข้ึน  และนําไปสูกระบวนการไกลเกลี่ย  ประนีประนอมยอมความ  ซ่ึง

จะสกัดก้ันมิใหเกิดคดีความในชั้นศาลในอนาคตได 
3. เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมในจังหวัด  ในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  

ใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกประชาชน 
4. เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการรับและจัดการเรื่องราวรองทุกข  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข  พ.ศ.2552 
5. เพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในอันท่ีจะสรางสังคมสมานฉันทตอไป 

4. เปาหมาย 
บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน 14  หมูบาน 

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

6. วิธีดําเนินการ 
1. เสนอโครงการ 
2. ตั้งคณะทํางาน และคณะท่ีปรึกษาโครงการ 
3. ประชาสัมพันธโครงการ 
4. ดําเนินการตามโครงการ 

7. สถานท่ีดําเนินการ 
ในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๒ 



10. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน    10,000   บาท 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ประชาชนไดรับคําปรึกษาดานกฎหมายในเบื้องตนและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
2. ไดรับทราบปญหาดานกฎหมายในเรื่องตาง ๆ ของประชาชน และนํามาพิจารณาหาแนวทางให

ความรูและหาแนวทางแกไขปญหาในลําดับตอไป 
3. งานดานกฎหมายไดมีสวนรวม และใกลชิดกับประชาชนมากข้ึน 

 
โครงการท่ี  3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

2. หลักการและเหตุผล 
         โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     

สยามบรมราชกุมารี เปนโครงการท่ีจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจ และทําให
ตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตางๆ ท่ีมีอยูในประเทศไทย กอใหเกิดกิจกรรมเพ่ือใหมีการรวมคิด รวม
ปฏิบัติท่ีนําผลประโยชนมาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนใหมีการจัดทําระบบขอมูลพันธุกรรมพืช ใหแพรหลาย
สามารถสื่อถึงกันไดท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้สืบเนื่อง มาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งแตเม่ือครั้งป 
พ.ศ. 2503 ท่ีทรงมีพระราชดําริใหอนุรักษตนยางนา และทรงใหรวบรวมพืชพันธุไมของภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ
ปลูกไวในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
สนองแนวพระราชดําริ และสืบสานพระราชปณิธานแหงพระองค โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมตางๆ 
ประกอบดวยกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ การสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีแนวโนมวาใกล
สูญพันธุ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การนําพันธุพืชท่ีรวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ และใชประโยชนพันธุกรรมพืช โครงการศึกษา
ประเมินพันธุกรรมพืชในดานตางๆ ใหทราบองคประกอบ คุณสมบัติ และการใชประโยชนพืชพรรณ การจัดทํา
ระบบขอมูลพันธุกรรมพืชดวยคอมพิวเตอร การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ป และ
กิจกรรมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ พันธุกรรมพืชแกกลุมเปาหมายตางๆ ไดแก เยาวชน บุคคลท่ัวไป ใหมี
ความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญเกิดความปติ และสํานึกท่ีจะรวมมือรวมใจกันอนุรักษ พืชพรรณของไทยใหคง
อยูเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาประจําชาติสืบไป ซ่ึงสวนใหญเปนพันธุไมท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศไทยสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชน ท่ีเก่ียวกับ "ปจจัยส่ี" อันเปนพ้ืนฐานหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย จึงนับไดวาพันธุไม
เหลานี้มีความผูกผันกับชีวิตความเปนอยูของคนไทยมาชานานนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามเม่ือยุคสมัย
เปลี่ยนไป ประโยชนท่ีเคยไดรับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความตองการของสังคม 
และผูบริโภค การสํารวจคนควา และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับพฤกษศาสตร ดังท่ีโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ ดําเนินการอยูในขณะนี้จึงสามารถทําใหคนไทยไดทราบถึง
คุณประโยชนของพืชพรรณหลายชนิดซ่ึงบางชนิดเปนท่ีรูจักแพรหลาย มีการนํามาใชประโยชนแตขาดการดูแล

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๓ 



รักษา จนปริมาณลดลง และเกือบสูญพันธุจากถ่ินกําเนิดพืชบางชนิดมีมาชานาน แตมิไดเปนท่ีลวงรูถึง
คุณประโยชน จนอาจถูกละเลย หรือถูกทําลายไปอยางนาเสียดาย 

 เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว  จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  เพ่ือเปนฐานขอมูล
ทรัพยากรในการพ่ึงตนเองสูเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดประโยชนแกชุมชน  ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของ
พันธุกรรมพืช 

3.วัตถุประสงค 
2.1   เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
2.2  เพ่ือดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชในกิจกรรมตางๆ  ดังนี้กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  

กิจกรรมการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช  กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช  กิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

๒.๓   เพ่ือจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  ซ่ึงมีท้ังทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

  2.๔   เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหประชาชน เด็กและเยาวชนใหเขาใจและเห็น
ความสําคัญของพันธุกรรมพืช 

4.  ความสอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการดําเนินการ คือ 
  ๓.๑   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 . ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓.๒   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สพ.)  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท.๐๘๙๑.๓/ว๑๓  ลงวันท่ี ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๘ 
  ๓.๓   แผนสามป ( ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 5. เปาหมาย 
              พ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม   

 6. วิธีดําเนินการ 
                    ๕.๑  ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ 
                    ๕.๒  คัดเลือกพ้ืนท่ีโครงการฯ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ประสานการดําเนินงาน 
                    ๕.๓  ดําเนินการโครงการฯ   โดยเนนการบูรณาการรวมกัน ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และ

ประชาชน 
                    ๕.๔  ประเมินผล และวิเคราะหโครงการฯ   

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. ผูเขารวมกิจกรรม 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๔ 



- เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
- โรงเรียนบานเจดียแมครัว 
- โรงเรียนบานแมแฝก 
- คณะกรรมการหมูบานในตําบลแมแฝกใหม 
- ชมรมรักษปาตนน้ํา 
- กลุมเพ่ือนไพร 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ฯลฯ 

9.  งบประมาณ 
                     จํานวน  30,000  บาท 

10.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
- เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
- โรงเรียนบานเจดียแมครัว 
- โรงเรียนบานแมแฝก 
- คณะกรรมการหมูบานในตําบลแมแฝกใหม 
- ชมรมรักษปาตนน้ํา 
- กลุมเพ่ือนไพร 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ฯลฯ 

๑1. การประเมินโครงการ 
            10.1  ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมท้ัง ๘ ดานของโครงการ 

10.2  ประเมินผลฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  ซ่ึงมีท้ังทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากร
ชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

๑๐.๓  ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูเขารวม 

๑2. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1   สนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
11.2 มีการอนุรักษพันธุกรรมพืชในกิจกรรมตางๆ  ดังนี้กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  

กิจกรรมการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช  กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช  กิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

11.3  ฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  ซ่ึงมีท้ังทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

๑๑.๔  ประชาชนเด็กและเยาวชนเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๕ 



1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพ่ือส่ิงแวดลอมท่ีดี  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  
2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องดวยปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีทําให
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา “สภาวะโลกรอน” ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง ไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาว นอกจากนี้               
การท่ีอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึนยังกอใหเกิดมหันตภัยตาง ๆ เชน พายุหมุนท่ีรุนแรงข้ึน โรคระบาดใหมๆ          
ท่ีมีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน การเพ่ิมปริมาณของสัตวพาหะนําโรคในเขตรอนหรือเกิดภาวะแหงแลง
อยางรุนแรง เปนตน  
  ดวยสาเหตุดังกลาวปจจุบันองคกรตางๆ ไดใหความสนใจและใหความรวมมือในการแกไข
ปญหาสภาวะโลกรอนมากข้ึน เทศบาลตําบลเจดียแมครัวในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความ
ใกลชิดกับภาคประชาชน สวนธุรกิจและกลุมองคกรในระดับพ้ืนท่ี จึงถือเปนหนวยงานหลักในการสรางความรู
ความเขาใจและกระตุนใหเห็นความสําคัญ รวมท้ังสรางความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอนในระดับทองถ่ินท่ีเปนรูปธรรม จึงไดจัดทําโครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวข้ึน เพ่ือสรางแรงกระตุนและเกิดแนวทางการลดภาวะโลกรอนท่ีสวนตางๆสามารถมีสวนรวมใน
การดําเนินการได 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เยาวชน ผูนําชุมชน ประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชน     

ในการสนับสนุนกิจกรรมการแกไขหรือลดปญหาภาวะโลกรอนท่ีสามารถทําไดดวยตนเอง 

๒. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

3. เพ่ือสงเสริมความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน  

4. กลุมเปาหมาย 

 1. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบานแมแฝกใหม และโรงเรียนบานเจดียแมครัว  
 2. ผูนําชุมชน ประชาชน ตําบลแมแฝกใหม 14 หมูบาน 
 3. หนวยงานภาครัฐในตําบลแมแฝกใหม 
 4. หนวยงานเอกชน บริษัทตางๆ ในตําบลแมแฝกใหม   
 กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวา 80 คน 

5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
6. สถานท่ีในการดําเนินงาน 
 พ้ืนท่ีสาธารณะภายในตําบลแมแฝกใหม 

7. วิธีการดําเนินการ 

 1. ประสานผูนําชุมชนเพ่ือจัดเตรียมสถานท่ีในการดําเนินการ  

 2. ดําเนินการขออนุมัติจัดซ้ือกลาพันธุไมดอกไมประดับ กลาไมยืนตน วัสดุ อุปกรณอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๖ 



 3. ประชาสัมพันธรณรงคเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชน เขามามีสวน
รวมกับภาครัฐลดภาวะโลกรอน และจัดกิจกรรมปลูกตนไม ท้ังไมดอก ไมประดับ ไมยืนตนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาลฯ เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณกาซออกซิเจนในรวมท้ังดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด รวมท้ังลงพ้ืนท่ี 
เชิญชวนใหหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมกับเทศบาลฯ 
  4. ดําเนินการปลูกกลาพันธุไมดอกไมประดับโดยถือเอาวันท่ี 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอมโลกในการ
ดําเนินงานโครงการ 
 5. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

8. งบประมาณ 
 จํานวน 20,000 บาท             
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลออม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ประชาชน เยาวชน ในการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน โดยผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  
 ๒. พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการท่ีจะรวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษ ฟนฟูและบํารุงรักษา
ตนไมท่ีมีอยูในเขตเพ่ือเปนสมบัติตกทอดไปสูลูกหลานจากรุนสูรุน  
 
โครงการท่ี  5 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

2. หลักการและเหตุผล 
         พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จใน

ทองถ่ินชนบทท่ัวประเทศไทย ไดทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของปาไม ท่ีนําไปสูความแหงแลงของ
แผนดิน ทรงหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและพสกนิกรของพระองคมาโดยตลอด ทรงอุทิศพระองคในการจัดหา
แหลงน้ําใหราษฎรในทองถ่ินชนบทท่ีหางไกล และทุรกันดารมาเปนเวลานาน และทรงทอดพระเนตรเห็นความ
แหงแลงท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน  พระองคทรงวินิจฉัยหาสาเหตุและทรงทราบวา สาเหตุหนึ่งของการตัดไม
ทําลายปาก็คือการรูเทาไมถึงการณและความยากจน และดวยปณิธานของพระองคในการชวยเหลือประชาชน 
พระองคจึงมีพระราชดําริตั้งโครงการตามพระราชดําริข้ึนเพ่ือเปนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติข้ึน โดยอาศัย
ความรวมมือของประชาชนท้ังประเทศ 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของท้ังสองพระองค ท่ีจะสนอง
พระราชดําริการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งปณิธานความดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม   
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีเปนปาไม  ตนน้ํา ลําธาร เพ่ือใหคงอยูและ
เปนแหลงอาหารของชุมชน เปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  การกอสรางฝายชะลอน้ํา  การปองกันไฟปา  
การปองกันการบุกรุกปาและเขตลําน้ํา  จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือใหพสกนิกรตําบล
แมแฝกใหมทุกภาคสวน รวมท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ไดมีโอกาสแสดง
ความกตัญูกตเวที   นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะแด

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๗ 



พระองค ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการตอประเทศชาติและประชาชนเปนอเนกอนันต และเพ่ือเปน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในทองถ่ิน อันเปนการสนองตามแนวพระราชดําริดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอไป   

3.  วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือเปนการตั้งปณิธานความดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ  โดยพสกนิกรตําบลแมแฝกใหมทุกภาคสวน 
ท้ังภาครัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ไดมีโอกาสแสดงความกตัญู กตเวที นอมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ แดพระองคท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและ
คุณูปการตอประเทศชาติและประชาชนเปนอเนกอนันต 

2.2  เพ่ือดูแล อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม 
  2.3 เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหประชาชน เด็กและเยาวชนเกิดความรักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติใหมากยิ่งข้ึน  
 

4.  ความสอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการดําเนินการ คือ 
  ๓.๑   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 . ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓.๒   โครงการ “รักน้ํา  รักปา  รักษาแผนดิน”  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท.๐๘๐๑.๒/ว๑๐๖๐  ลงวันท่ี ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
  ๓.๓   แผนสามป ( ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 5. เปาหมาย 
              พ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม   

 6. วิธีดําเนินการ 
                    ๕.๑  ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ 
                    ๕.๒  คัดเลือกพ้ืนท่ีโครงการฯ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ประสานการดําเนินงาน 
                    ๕.๓  ดําเนินการโครงการฯ   โดยเนนการบูรณาการรวมกัน ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และ

ประชาชน 
                    ๕.๔  ประเมินผล และวิเคราะหโครงการฯ   

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
                      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.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวบูรณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 

นักเรียน  นักศึกษา ฯลฯ 

๑1.  การประเมินโครงการ 
            10.1  ประเมินสภาพแวดลอม/ปาไม  กอนและหลังการดําเนินการ 
  10.2   ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูเขารวม 

๑2.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1  เปนการตั้งปณิธานความดีถวายเปนพระราชกุศลถวายเปนพระราชกุศล โดยพสกนิกร

ตําบลแมแฝกใหมทุกภาคสวน ท้ังภาค รัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ไดมีโอกาสแสดงความ
จงรักภักดี ความกตัญู กตเวที นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ   

11.2  การดูแล อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม 
  11.3  ประชาชนเด็กและเยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใหมากยิ่งข้ึน  

 
โครงการท่ี  6 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน 

2.   หลักการและเหตุผล 
  การเกษตรในปจจุบันมีการตกคางของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในผลผลิตทาง
การเกษตร  เนื่องจากการท่ีเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการเลือกใชสารเคมี  วิธีการท่ีเหมาะสม  
ชวงเวลาในการใช  รวมถึงการใชสารเคมีหลายชนิดซํ้าซอนกัน  และในปริมาณท่ีมากเกินความจําเปน  บางสวน
จะระเหยไปในอากาศ  ตกคางและสะสมอยูในดินและแหลงน้ําบริเวณใกลเคียง  รวมถึงการสะสมในหวงโซ
อาหาร  และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใชและผูบริโภคในระยะยาวได  อีกท้ังในปจจุบันกระแสความ
ตองการผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษเพ่ิมมากข้ึน   การลด ละ เลิกใชสารเคมี  จึงเปนทางเลือก
อีกทางหนึ่งท่ีเกษตรกรควรใช   วิธีการเตรียมและเลือกใชสิ่งทดแทนสารเคมีในการเกษตร  เพ่ือใชในการ
ปองกันและกําจัดโรคหรือวัชพืช  เชน สารชีวภาพ  พืชสมุนไพร  ซ่ึงนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตผักปลอด
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  เพ่ือลดการปนเปอนสารเคมี  ลดคาใชจายใหแกเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
  ดังนั้น  งานสงเสริมการเกษตร   สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จึงไดจัดโครงการ
ฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน  เพ่ือเปนการลดการใชสารเคมีในการเกษตร  ทําใหมีผัก
ปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน  ลดคาใชจายในการผลิตพืช  ท้ังยังสามารถตอยอดการผลิตสงใหตลาดผัก
ปลอดสารพิษเพ่ือเพ่ิมรายไดตอไป 

3.   วัตถุประสงค 
๒.๑   เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการลดการใชสารเคมีในการผลิต    
๒.๒ เพ่ือพัฒนาองคความรูของเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชปลอดภัย 
๒.๓   เพ่ือใหมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน 
๒.๔ เพ่ือใหเกษตรกรลดรายจายและเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๓๙ 



4.  ความสอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการดําเนินการ คือ 
  ๓.๑   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 . ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  ๓.๓   แผนสี่ป ( ป ๒๕๖1 – ๒๕๖4 )  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. ข้ันตอนในการดําเนินการ 
๔.๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพ่ือกําหนดกิจกรรม 
๔.๒ นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 
๔.๓ ดําเนินการตามโครงการ 
๔.๔ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๔.๕ สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

6.  กลุมเปาหมาย 
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ   จํานวน 5๐ คน 

7.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖4 

8.  สถานท่ีในการดําเนินการ 
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

9.  งบประมาณในการดําเนนิการ 
  จํานวน  50,000   บาท 

10.  หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม   กลุมเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑1. การประเมินโครงการ 
  ๑๐.๑   ประเมินจากจํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
  10.๒   ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูเขารวม 

๑2.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๑.๑  เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการลดการใชสารเคมีในการผลิต    
11.2   เกษตรกรมีองคความรูในการเพาะปลูกพืชปลอดภัย 
๑๑.3   เกษตรกรมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน 

  ๑๑.4   เกษตรกรลดรายจายและเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๔๐ 



โครงการท่ี  7 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ 

2.   หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดจัดทํา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน” โดยทําการ
สํารวจขอมูลการเพาะปลูกพืชตางๆ ของประชาชนและแหลงน้ําทางการเกษตรท่ีเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ  
รวมท้ังสภาวะของน้ําอุปโภคบริโภคท่ีดํารงอยูจริงในชีวิตประจําวันของประชาชน  เพ่ือสะทอนภาพของการ
ดําเนินชีวิตท่ีไดรับรูกันมาตลอดวา  เกษตรกรยากจน (ตนทุนสูง  ราคาขายต่ํา  ฯลฯ)  ท้ังน้ําการเกษตรและน้ํา
กินน้ําใชไมเพียงพอ  ซ่ึงจากการสํารวจพบวาการเกษตรในปจจุบันมีการตกคางของสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตร  เนื่องจากการท่ีเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการเลือกใชสารเคมี  
วิธีการท่ีเหมาะสม  ชวงเวลาในการใช  รวมถึงการใชสารเคมีหลายชนิดซํ้าซอนกัน  และในปริมาณท่ีมากเกิน
ความจําเปน  บางสวนจะระเหยไปในอากาศ  ตกคางและสะสมอยูในดินและแหลงน้ําบริเวณใกลเคียง  รวมถึง
การสะสมในหวงโซอาหาร  และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใชและผูบริโภคในระยะยาวได  อีกท้ังใน
ปจจุบันกระแสความตองการผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษเพ่ิมมากข้ึน   การลด ละ เลิกใช
สารเคมี  จึงเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีเกษตรกรควรใช   วิธีการเตรียมและเลือกใชสิ่งทดแทนสารเคมีใน
การเกษตร  เพ่ือใชในการปองกันและกําจัดโรคหรือวัชพืช  เชน สารชีวภาพ  พืชสมุนไพร  ซ่ึงนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตผักปลอดสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  เพ่ือลดการปนเปอนสารเคมี  ลดคาใชจายใหแก
เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

  ดังนั้น  งานสงเสริมการเกษตร   สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จึงไดจัดโครงการ
สงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ  เพ่ือเปนการลดการใชสารเคมีในการเกษตร  ทําใหมีผักปลอด
สารพิษบริโภคในครัวเรือน  ลดคาใชจายในการผลิตพืช  ท้ังยังสามารถตอยอดการผลิตสงใหตลาดผักปลอด
สารพิษเพ่ือเพ่ิมรายไดตอไป 

3.   วัตถุประสงค 

๒.๕   เพ่ือเปนการลดการใชสารเคมีในการเกษตร    

๒.๖   เพ่ือใหมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน 

๒.๗ เพ่ือใหเกษตรกรลดรายจายและเพ่ิมรายไดในครัวเรือน  

4.  ความสอดคลองกับกลยุทธ / แนวทางการดําเนินการ คือ 
  ๓.๑   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 . ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  ๓ .๒   แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local 
Sufficiency  Economy Plan : LSEP)   
  ๓.๓   แผนสามป ( ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5.  ข้ันตอนในการดําเนินการ 
๔.๖ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพ่ือกําหนดกิจกรรม 
๔.๗ นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 
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๔.๘ ดําเนินการตามโครงการ 
๔.๙ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๔.๑๐ สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

6.  กลุมเปาหมาย 

เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ   จํานวน ๓๐ คน 

7.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  4  ป  (พ.ศ. ๒๕๖1 –  ๒๕๖๑) 

8.  สถานท่ีในการดําเนินการ 
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

9.  งบประมาณในการดําเนนิการ 
  งบประมาณตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  แผนงาน
การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก คาวิทยากร   คาสถานท่ี  
คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณในการอบรม ฯลฯ เปนตน  เปนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
(-สามหม่ืนบาทถวน-) 

10.  หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม   กลุมเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑๐.  การประเมินโครงการ 
  ๑๐.๑   ประเมินจากจํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
  10.๒   ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูเขารวม 

๑๑.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๑.๑  เกษตรกรลดการใชสารเคมีในการเกษตร    
๑๑.๒   เกษตรกรมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน 

  ๑๑.๓   เกษตรกรลดรายจายและเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
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โครงการท่ี  8 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  สถานการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว การในปจจุบันท่ีประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ราคาสินคาโดยท่ัวไปไดปรับตัวสูง ประชาชนโดยท่ัวไปจึง
ตองแบกภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน การประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียงรายไดหลักเพียงอยางเดียว 
การสนับสนุนใหประชาชนโดยท่ัวไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได ตลอดจนการพ่ึงพาตนเอง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งราษฎรในเขตพ้ืนท่ีตําบล เจดียแมครัวใหม ซ่ึงสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เชน ทําไร ทํานา และเลี้ยง
สัตว เปนอาชีพหลัก มีการวางงานหลังฤดูเก็บเก่ียว หรือชวงระยะเวลาในระหวางการรอเก็บเก่ียวผลผลิต 
  เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฎิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ใหดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวหนา
ตอยุคโลกาภิวัตน  การดําเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเปนการประกอบอาชีพตามทรัพยากรท่ีมีอยูโดย
อาศัยความรู ความสามารถ เพ่ือใหเกิดความพอเพียงในลักษณะพออยูพอกิน กอใหเกิดความสุขสบายภายใน
ครอบครัว หากเหลือจากการดํารงชีพสามารถนําไปขายเพ่ือเปนรายไดและเก็บออมเปนเงินทุนตอไป 
  เทศบาลตําบลเจดียแมครัวเปนแหลงเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรท้ังปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเปนสวนใหญ ทรัพยากรท่ีมีมากในเขตพ้ืนท่ีคือผลผลิตทางการเกษตร 
แตบางหวงเวลาท่ีผลผลิตทางการเกษตรออก ราคาผลผลิตทางการเกษตรมักจะตกต่ํา  ทําใหเกษตรกรมีรายได
นอยลง ดังนั้นการพัฒนาและสรางทรัพยากรในทองถ่ินใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงข้ึน จะเปนการสรางงาน 
สรางรายไดใหแกประชาชน โดยเฉพาะกลุมอาชีพตาง ๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงสวนใหญเปนเกษตรกร ท่ีมักจะมีเวลาวาง
หลังจากการทําการประกอบอาชีพประจําแลว  จึงเปนโอกาสท่ีจะสามารถประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 
ลดรายจายใหแกครอบครัว  ดังนั้นเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริม
อาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมใหแกประชาชนโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงไดจัดทํา 
“โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน”  ประจาํปงบประมาณ 2560 ข้ึน  

3.  วัตถุประสงค 
    3.1 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ี ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได        
ใหแกครอบครัว  
       3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชน มีโอกาสไดเรียนรู เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพเสริม และ
สามารถถายทอดองคความรูจากประสบการณสูคนรุนหลังสืบไป 
 
4. กลุมเปาหมาย      
     ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม  จํานวน  6  กลุมอาชีพ 
 
5. ข้ันตอนการดาเนินงาน  

5.1 สํารวจความตองการของประชาชนท่ีจะเขารับการอบรมอาชีพ 
5.2 รวบรวมขอมูลและความจําเปนในการฝกอบรม  
5.3 จัดหาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน  
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดดาเนินการฝกอบรม  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๔๓ 



5.5 ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือวางแผนดําเนินการฝกอบรม  
5.6 จัดเตรียมการฝกอบรม ติดตอวิทยากร สถานท่ี เอกสาร และอุปกรณตาง ๆ  
5.7 ดําเนินการฝกอบรม  
5.8 ประเมินผลการฝกอบรม  
 

6.  งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 จํานวน  80,000.-บาท(แปด
หม่ืนบาทถวน) ตามรายละเอียดแนบทาย  
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
    ประชาชนในพ้ืนท่ี ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ใหแกครอบครัว  
และมีโอกาสไดเรียนรู เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพเสริม พรอมท้ังสามารถถายทอดองคความรูจาก
ประสบการณสูคนรุนหลังสืบไป 
 
โครงการท่ี  9 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนของตัวเอง มีเอกลักษณท่ีโดดเดน ซ่ึงแตละภาคมี
ความแตกตางกันไปไมวาจะเปนงาน แกะสลัก งานปน งานวาด ฯลฯ ในปจจุบันนี้หาผูท่ีมีฝมือไดยากและนอย
คนมาก ในอนาคตหากไมมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว อีกไมนานคงไมเหลือไวใหลูกหลาน 

 แหลงเรียนรูในชุมชน หมายถึง สภาพแวดลอม ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม แมน้ํา ลําธาร 
สิ่งท่ีถูกสรางข้ึน เชน วัด ศาลา เข่ือน และทรัพยากรบุคคลท่ีใหความรู ความสามารถและความชํานาญในดาน
ตางๆ ซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เชน บุคคลท่ีเปนภูมิปญญาทางหัตศิลป หัตถกรรม พิพิธภัณฑของเกา ดานการ
อนุรักษ การทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ท่ีบุคคลจะถายทอด
ออกมา และเปนสิ่งท่ีมีคุณคาทางการศึกษา และเกิดประโยชนอยางยิ่ง ยังเปนความภาคภูมิใจใหกับคนใน
ทองถ่ินรูสึกเก่ียวกับรากเหงาทางวัฒนธรรมของตนเองและเปนสวนหนึ่งในการสรางพลังชุมชน 

เพ่ือศึกษาความเปนมาและสืบคนแหลงวัฒนธรรมของชุมชนพรอมท้ังศึกษาศักยภาพและนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาสงเสริมและการจัดการแหลงวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียวและแหลง
รายไดของชุมชน ตลอดจนปฎิบัติไดถูกตองซ่ึงสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล มาตรา ๕๐(๘)  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖(๑๑) ในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถ่ิน วัดแมแฝก เปน
แหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณคา มิ
ใหเกิดการสูญเปลาในการจัดแหลงเรียนรู จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๔๔ 



3. วัตถุประสงค  
1.เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเกิดองคความรู และตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.เพ่ือสํารวจหาขอมูล ดําเนินการจัดข้ึนบัญชี 
3. เพ่ือจัดเปนนิทรรศการใหความรูแกผูเขาเยี่ยมชม 
4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเปนแหลงเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญา 
ทองถ่ิน และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4. เปาหมาย  
ดานปริมาณ 

พิพิธภัณฑพ้ืนบาน วัดแมแฝก  หมูท่ี  1   ตําบลแมแฝกใหม   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน  ๑  แหง 

   ดานคุณภาพ 
มีการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเกิดองคความรู และตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินมีนิทรรศการใหความรูแกผูเขาเยี่ยม
ชมมีแหลงเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ินและสามารถพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 
5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 แนวทางพัฒนา  ดานท่ี๔.๑  พัฒนาองคความรูดานศิลปะทองถ่ิน 
 แนวทางพัฒนา ดานท่ี  4.2  สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

6. วิธีดําเนินการ  
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถ่ิน วัดแมแฝก เปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

          ๓. ประเมินผลและสรุปผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 วัดแมแฝก   ตําบลแมแฝกใหม   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

10. งบประมาณ 

 จํานวน   ๑๕,000.- บาท 

   

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๔๕ 



11. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

-มีการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเกิด
องคความรู และตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินมีนิทรรศการใหความรูแกผู
เขาเยี่ยมชมมีแหลงเรียนรูในการ
จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย
ครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ินและ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

- การประเมินผลจากแบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1.มีแหลงเรียนรูท่ีใหองคความรู และตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.มีการดําเนินการจัดข้ึนบัญชีวัตถุ สิ่งของ 
3. มีนิทรรศการใหองคความรูแกผูเขาเยี่ยมชม 
4. เปนแหลงเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน และสามารถพัฒนา 
ตนเองอยางตอเนื่อง 

 
โครงการท่ี  10 
1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

         จากการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว พบวามีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป            
ในปงบประมาณท่ีผานมามีปริมาณขยะมูลฝอยถึง 3 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยท่ีมีการเก็บขนและนําไปเทท้ิงยังบอ
ขยะ  เพ่ือกําจัดนั้น ไดแก ขยะท่ีเปนถุงพลาสติกจํานวนมาก ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะ
ท่ัวไป ซ่ึงหากมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางจากแหลงกําเนิดจะสามารถลดปริมาณขยะท่ีจะนําไปกําจัดลงได 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจํานวน
มาก จึงไดจัดใหมีโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
เจดียแมครัวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

         ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล เกิดจากพฤติกรรมการใชวัสดุสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีการเลือกใชวัสดุท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมมีการคํานึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดการใชวัสดุ
เครื่องใชสอยในครัวเรือนท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาวะภูมิอากาศหรือสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการสงเสริมให
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางในระดับครัวเรือน การ
ประชาสัมพันธ จะทําใหประชาชนตระหนักและเขาใจสภาพปญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน มีความสนใจและใส
ใจในการปฏิบัติตาม จําเปนตองมีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป โดยจะตองพิจารณา
เนื้อหาและสื่อท่ีจะใชใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย  ตลอดจนชวงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงการสงเสริมใหมีการคัดแยก
ขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิดลงไดแลว ยังเปนการสรางรายไดจากการคัดแยกขยะเพ่ือ
นําไปขายและการทําปุยหมักไดอีกดวย 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๔๖ 



 การรณรงคใหความรูแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน  สถานศึกษาใหมีความรูในการ
คัดแยกขยะท่ีถูกตองเหมาะสม เปนกลวิธีอีกอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําใหเกิดจิตใตสํานึกในการคัดแยก
ขยะและรักษาสิ่งแวดลอม จนสามารถเปนตัวอยางแกคนในชุมชนได ซ่ึงหากทุกองคกรเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยรวมกับหนวยงานของรัฐ ก็จะทําใหประสบผลสําเร็จและทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
มากข้ึนดวย 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทํา “โครงการคัดแยกขยะในชุมชน” เพ่ือเปนแนวทางใน
การลดปริมาณขยะต้ังแตตนทางจากแหลงกําเนิดท่ีออกมาจากบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ สํานักงาน และสถานท่ีตาง ๆ ในชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และการสราง
จิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน ในการคัดแยกขยะกอนท้ิง เปนการรักษาสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง 

3. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู มีความตระหนักเก่ียวกับการคัดแยกขยะและการนําขยะมูล

ฝอยกลับมาใชประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนและชุมชน 

๓. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนลดใชวัสดุท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคและการท้ิงขยะมูลฝอย  

4. กลุมเปาหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ท้ัง 14 หมูบาน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

6. สถานท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ท้ัง 14 หมูบาน 
 

7. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน เพ่ือรวบรวมขอมูล
สําหรับวางแผนการดําเนินโครงการ และเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  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. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ประชาชนมีความรู ความตระหนักในการคัดแยกขยะกอนท้ิงและนําขยะมาใชประโยชน 
  2. ประชาชนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และมีพฤติกรรมใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สามารถลดภาวะกาซเรือนกระจก 
  3. เทศบาลสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองนําไปกําจัดและงบประมาณในการจัดการ
ขยะมูลฝอยลดลง  
  4. มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 ชุมชน 
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษส่ิงแวดลอม 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตําบลแมแฝกใหม มีลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบและเปนแนวเขา มีความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติ  เชน  ปาอนุรักษ(ปาสงวนแหงชาติ หมูท่ี ๗, ๘, ๑๐, ๑๑ และ ๑๓)  ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดตนน้ําสายตางๆ อาทิ 
ลําน้ํา ลําหวย บึง หนองน้ํา  ทําใหบริเวณลุมน้ํามีความอุดมสมบูรณ  เกิดพืชพรรณธัญญาหารตาง ๆ มากมายท่ี
ชุมชนไดอยูไดกินจนถึงปจจุบัน  เดิมประชาชนตําบลแมแฝกใหมมีวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาธรรมชาติ เชน  การใชใบตองตึง
มาทําหลังคามุงบาน  ใชไมไผมาทําผาปูพ้ืนบานหรือผามานกันลม  กันฝนและทําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
สําหรับครัวเรือนอีกมากมาย  ตลอดจนการใชภาชนะบรรจุอาหารท่ีมาจากธรรมชาติ  หอดวยใบไม  ใบตองตึง  
ใบตอง  ใบสัก  ซ่ึงเปนสิ่งท่ียอยสลายงายตามธรรมชาติ ซ่ึงไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
 ปจจุบันชาวบานในชุมชนมีการใชบรรจุภัณฑสิ่งของท่ียอยสลายไดยากในการบรรจุอาหาร  เชน  
ถุงพลาสติก  ขวดพลาสติก  ขวดแกว  รวมท้ังมีการใชผลิตภัณฑท่ียอยสลายชา ทําใหใหเกิดขยะข้ึนในชุมชน  
บริเวณรอบ ๆหมูบานเพ่ิมข้ึนมากมาย  สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ขยะท่ีอยูบริเวณรอบ ๆ 
หมูบานถูกกระแสน้ําพัดพาลงสูแมน้ําทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา และมลภาวะทางอากาศ  ปญหาท่ีเกิดจากขยะ
สงผลกระทบตั้งแตผูคนท่ีอาศัยอยูบนพ้ืนท่ีราบลุมท่ีสายน้ําไหลผาน นั่นเอง 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัวและสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑ (เชียงใหม) ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว                   
จึงรวมกันหาแนวทางการแกไขปญหาขยะและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี โดยการจัดทําโครงการเยาวชนรวมใจพิทักษ
สิ่งแวดลอมข้ึน  เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ชุมชน เกิดความตระหนักถึงปญหา  มีจิตสํานึกรักบานเกิดของตัวเองและ
รวมกันหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดจากขยะดวยตนเอง  นําไปสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  อัน
จะสรางความสัมพันธระหวางเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  ผูนําหมูบาน  องคกรปกครองทองถ่ิน  ท่ีมีความเขมแข็ง
ตอไป 
 
 

๒.  วัตถุประสงค 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๔๘ 



๑. เพ่ือใหกลุมเด็กและเยาวชนตําบลแมแฝกใหม  เกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากขยะซ่ึงมี
ผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเรียนรูวิธีการบริหารจัดการขยะไดอยางถูกวิธี  งาย 
สะดวก และไดประโยชนสูงสุด 

๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรูเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

3.  กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
เด็กและเยาวชน  ตําบลแมแฝกใหม  จํานวน  ๑๐๐  คน 

4.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
 4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

5.  สถานท่ีดําเนินโครงการ   
ตําบลแมแฝกใหม 

6.  แผนการดําเนินงาน 
 1. วางแผนการดําเนินงานโครงการ ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 2. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ โรงเรียนบานเจดียแมครัว เพ่ือขอความรวมมือนักเรียนเขา
รวมกิจกรรม และประสานวิทยากรจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม 
 3. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4. ประชุมแบงงานและชี้แจงรายละ36เอียด36โครงการและแผนปฏิบัติงาน 
 5. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

7.  งบประมาณ  
 15,000 บาท  

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ผูเขารวมโครงการเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดของตนเอง  กลาคิด  กลาแสดงออก  ไดมีสวนรวมใน
การบริหารหรือจัดการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดวยตนเอง 

๒. ผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับปญหาของขยะและรูวิธีการบริหารจัดการขยะไดอยาง
ถูกวิธี  งาย  สะดวก  และไดประโยชนสูงสุด 

9.  วิธีการประเมินผลและเครื่องมือท่ีใช 
- แบบประเมินความพึงพอใจและความสําเร็จของโครงการ  
- แบบทดสอบความรูกอนและหลงัการอบรม 

 
 
 
 
โครงการท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๔๙ 



1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยามารยาทตามวิถีไทย  วิถีทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  

ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยัง
สงผลถึงเด็ก เยาวชน อยางหลีกเลี่ยงไมไดใหหลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซ่ึงทําให
ภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนในสังคมท่ีจะตานทานกับปญหาตองขาดความม่ันคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคม
ตามมา เชน เด็กและเยาวชนเกิดปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดปญหาการ
มีเพศสัมพันธในวัยเรียนปญหาการติดเกมสอีกท้ังในยุคของโลกาภิวัฒนท่ีเปดโลกใหกวางข้ึน  เยาวชนไทย
สามารถรับรูขาวสารไดท่ัวทุกมุมโลก  สามารถรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเขามาใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน  
แตในขณะเดียวกันเยาวชนเริ่มละเลยมารยาทอันดีงามของไทยไป  ไมรูจักเลือกใชมารยาทไทยใหเหมาะสมตอ
กาลเทศะ  มีเยาวชนไทยจํานวนมากท่ีไมไดรับการอบรมสั่งสอนใหรูจักการวางตัวใหเหมาะสมตามแบบ
วัฒนธรรมไทย เชน มารยาทในการทําความเคารพ  มารยาทในการพูดกับผูใหญ  มารยาทในการยืน / นั่ง / 
นอน  มารยาทในการรับสิ่งของ  สงของ หรือ การแตงกายท่ีถูกตองและเหมาะสม และอ่ืนๆ อีกปลายประการ 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดเล็งเห็นวาวิธีการจะแกไขปญหาดังกลาวนั้น จะตองอาศัยกระบวนการ
ปลูกฝงคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและสติปญญา ชวยทําใหมีจิตใจพ้ืนฐานท่ีโอบออม
อารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม ซ่ึงจะทําใหพ้ืนฐานทางจิตใจอยูในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมยอมสงผลให
เด็กและเยาวชนเปนคนดี สามารถแกปญหาสังคมได และทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 
รวมถึงการพัฒนามารยาท  การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค เทศบาลตําบลเจดียแมครัวตระหนักถึง
ความสําคัญของการปลูกฝงและถายทอดความรูดานมารยาทไทยใหกับเด็ก  เยาวชน  เพ่ือจะไดเขาใจในคุณคา
ของจรรยามารยาท ตามวิถีไทย วิถีทองถ่ิน  ซ่ึงเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของชาติ  สะทอนใหเห็นถึงความเปนไทย  
ความสุภาพ  ออนโยน  อันเปนกิริยามารยาทท่ีดีงาม  มีคุณคาและมีความหมาย ท่ีมีการสั่งสมสืบทอดกันมา  
จึงกําหนดใหมีโครงการอบรมสืบสานคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท ตามวิถีไทย วิถีทองถ่ิน  และ
สอดคลองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมภายใตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตาม
มาตรา ๕๐(๗) (๘) ในการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการและบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค  
1.เพ่ือใหเด็ก  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มีความรู  ความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรม จรรยา 
     มารยาทตามวิถีไทย วิถีทองถ่ินอยางถูกตอง  
๒.  เพ่ือสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี 

ความสุข 
๓.เพ่ือสรางตนแบบท่ีดีงามใหเปนแบบอยางแกผูอ่ืนในสังคมตอไป 
4.  เพ่ือเสริมสราง สืบสานการมีสวนรวมในการรณรงค  เผยแพรความรู  ความเขาใจและเชิญชวนให 
ผูอ่ืนประพฤติตนใหถูกตองตามวิถีไทย วิถีทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๕๐ 



4. เปาหมาย  

 ดานปริมาณ 

กลุมเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลแมแฝกใหม   จํานวน   ๗0   คน 

 ดานคุณภาพ 
กลุมเด็ก และเยาวชนในตําบลแมแฝกใหม มีความรู ความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรม จรรยามารยาท

ตามวิถีไทย วิถีทองถ่ินอยางถูกตอง สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขอีกท้ังไดสรางตนแบบท่ีดีงามใหเปน
แบบอยางแกผูอ่ืนในสังคม  และเสริมสราง สืบสานการมีสวนรวมในการรณรงค  เผยแพรความรู  ความเขาใจ
และเชิญชวนใหผูอ่ืนประพฤติตนใหถูกตองตามวิถีไทย วิถีทองถ่ิน 

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน แนวทางการ
พัฒนา  4.2 สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมอบรมสืบสานคุณธรรมจริยธรรม จรรยามารยาท ตามวิถีไทย วิถีทองถ่ิน 

          ๓. ประเมินผลและสรุปผล 

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

8. สถานท่ีดําเนินการ 

 วัดเจดียแมครัว   ตําบลแมแฝกใหม   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

10. งบประมาณ 
 จํานวน   2๐,000.- บาท  

11.การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

กลุมเด็ก และเยาวชนในตําบล
แมแฝกใหม มีความรู ความเขาใจ
ในคุณธรรมจริยธรรม จรรยา
มารยาทตามวิถีไทย วิถีทองถ่ิน
อยางถูกตอง สามารถดําเนินชีวิต

- การประเมินผลจากแบบสอบถาม -แบบสอบถาม 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๕๑ 



ไดอยางมีความสุขอีกท้ังไดสราง
ตนแบบท่ีดีงามใหเปนแบบอยางแก
ผูอ่ืนในสังคม  และเสริมสราง สืบ
สานการมีสวนรวมในการรณรงค  
เผยแพรความรู  ความเขาใจและ
เชิญชวนใหผูอ่ืนประพฤติตนให
ถูกตองตามวิถีไทย วิถีทองถ่ิน 
 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.  เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดรับความรู  ความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรม จรรยามารยาท 
ตามวิถีไทย วิถีทองถ่ินอยางถูกตอง  
๒.  เด็กเยาวชนและประชาชนไดรับการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี 
ความสุข 
3.  มีตนแบบและแบบอยางท่ีดีงามแกสังคม และสามารถสืบสานคุณธรรมจริยธรรม จรรยามารยา 
ตามวิถีไทย วิถีทองถ่ินใหคงอยูตอไป 
๔.  เด็ก และเยาวชน ไดสืบสานการมีสวนรวมในการรณรงค  เผยแพรความรู  ความเขาใจและเชิญ 
ชวนใหผูอ่ืนประพฤติตนใหถูกตองตามวิถีไทย วิถีทองถ่ิน 

 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  จากปรัชญาหลักและกรอบแนวคิดของแผนการศึกษาแหงชาติ  ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ.  2552  
-  2559)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยเนน  ทางสายกลาง  อยูบนพ้ืนฐานของความสมดุล  
พอดี  รูจักพอประมาณ  อยางมีเหตุผล  มีความรอบรูเทาทันโลก  เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  และความ
อยูดีมีสุขของคนไทย  เกิดการบูรณาการแบบองครวม  ท่ียืด  "คน"  เปนศูนยกลางของการพัฒนา  อยางมี  
"ดุลยภาพ"  ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สิ่งแวดลอม  เปนแผนท่ีบูรณาการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
และกีฬา  กับการศึกษาทุกระดับ  รวมท้ัง  เชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษา  กับการพัฒนาดานตางๆ  ท้ังดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  เปนตน  
โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ตลอดชีวิต 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  9  ทรงมีพระราชดํารัสวา  "เศรษฐกิจพอเพียงเปน
เสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความม่ันคงของแผนดิน  นั่นเอง  สิ่งกอสรางจะม่ังคงไดก็อยูท่ีเสาเข็มแตคน
สวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป"  (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาล
ท่ี 9  จากวารสารชัยพัฒนา)   จากพระราชดํารัสดังกลาว  จะเห็นไดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนสําคัญ  เปน
รากฐานของชีวิตของประเทศ  "เศรษฐกิจพอเพียง" (Sufficiency  Economy)  เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  9  ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย  บน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง  ซ่ึงประกอบดวย  3 คุณลักษณะ (พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี)  
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และ  2  เง่ือนไข  (เง่ือนไขความรู  คือ  รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง  เง่ือนไขคุณธรรม  คือ  ซ่ือสัตย  สุจริต  
ขยัน  อดทน  มีสติปญญา  แบงปน) 
  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้แนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับ  ต้ังแตระดับครอบครัว  ชุมชน  ถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและการบริหารประเทศ  ใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง  มีความพอเพียง  รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร  ตอการมี
ผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ซ่ึงจะตองอาศัยความรอบรู  ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน  ควร
เริ่มใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน 

ดวยเหตุผลดังกลาว ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เล็งเห็นความสําคัญ           
จึงเสนอกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กนักเรียน  ครูปฐมวัย รวมท้ังผูท่ีสนใจ และผูท่ีเก่ียวของใหเกิดความ
เขาใจเก่ียวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดภาวะโลกรอนไปใชกับการศึกษาปฐมวัย ท้ังนี้เปน
การจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาครูปฐมวัยและผูท่ีเก่ียวของ              
โดยการสงเสริมสนับสนุนครูปฐมวัยและผูเก่ียวของ ใหมีความรูความเขาใจ สามารถประยุกตและนําเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และชุมชน ไดอยางมีศักยภาพและมีคุณภาพ สอดคลองกับการเปนหุนสวนของโลกและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545) โดยการอบรม
ปฏบิัติการ การศึกษาแหลงเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกับโรงเรียนและชุมชน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดภาวะโลกรอนและการนําไปใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  การจัดทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเปนการจัดการศึกษาใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก              
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดเรียนรูจากประสบการณตรง  โดยการปฏิบัติลงมือทําดวยตนเอง โดยมีครูผูดูแล
เด็ก ผูปกครองชวยดูแลและสนับสนุนอยางใกลชิด  ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนการ ปูพ้ืนฐานชีวิตท่ีดีใหแกเด็กท่ี
กําลังเรียนรูอยูในโลกกวาง  และพรอมท่ีจะรับประสบการณทุกอยางจากสิ่งแวดลอมท่ีพบเห็นไดโดยงายรอบๆ 
ตัวเด็ก   และฝกฝนการสํารวจตรวจคนสรางจินตนาการอันกวางไกลท่ีสําคัญมองเห็นคุณคา ความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับธรรมชาติอันนําไปสูการมีจิตสํานึกท่ีดีตอธรรมชาติ และวิถีชีวิตอยางพอเพียง 

2.วัตถุประสงค 
1.เพ่ือศึกษาแหลงเรียนรูสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน 
2.เพ่ือเปนการศึกษาเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการลดภาวะโลกรอนกับ

การศึกษาปฐมวัยไปใชในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู ประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยได 

3. เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4.เพ่ือใหชุมชน ผูปกครองไดมีบทบาทในการใหการสนับสนุนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. เพ่ือใหผูบริหาร ครู เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

การศึกษาเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาปฐมวัย 

3.วิธีดําเนินการ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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3. ดําเนินการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กนักเรียน  ครูและผูปกครอง    โดย
จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน
สําหรับเด็กนักเรียน 

4. สรุปผลการดําเนินงาน 

4.เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รอยละ๙๐เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนรอยละ9๐มีความพึงพอใจในการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สงเสริมใหมีพัฒนาการท่ีดี
ยิ่งข้ึน 
5.ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.1 สอดคลองกับแผนพัฒนาเทศบาล 
  สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอย
โอกาสในสังคม  แนวทางการพัฒนา  5.1  สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
 5.2  สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  สอดคลองกับยุทธศาสตร ท่ี 4  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  แนวทางการพัฒนาท่ี  
4.2  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพตามมาตรฐาน 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

7.สถานท่ีดําเนินการ 
 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 

8.หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

9.งบประมาณ 
 งบประมาณดําเนินการ  10,000.-  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)   

10.การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1.เด็กนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
2.เด็กนักเรียนความพึงพอใจใน
การดําเนินการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

-การสังเกต 
-ผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็ก
นักเรียน 

-แบบสังเกต 
-แบบรายงานผลการเรียน 
-แบบประเมินผลกิจกรรม 
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11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนแหลงเรียนรู

ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เด็กไดมีพัฒนาการเรียนรูท่ีหลากหลายในการตรวจคนพบ การแกปญหาดวยตนเอง 
 3. ครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมมากข้ึน 
4. ชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก 
5. ผูบริหาร ครู เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการการศึกษา

เรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาปฐมวัยมากข้ึน 
 
โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมวันเขาพรรษา 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมวันเขาพรรษา   โดยคุณครูรวมกันพาเด็กนักเรียนเขาวัด รับศีล  ฟงธรรม 

ซ่ึงทางโรงเรียนไดดําเนินการเพ่ือให เด็กนักเรียน เขมแข็งดวยคุณธรรม จริยธรรม อันเปนทําใหเด็กมีลักษณะ
นิสัยเปนเด็กดี ท่ีสังคมปรารถนา โดยกิจกรรมท่ีนําเด็กเขาวัดศึกษาธรรมะ ประกอบดวย การนําสวดมนตเด็กๆ 
และคุณครู หลังจาก สวดมนต นั่งสมาธิ แลว เจาอาวาสไดใหธรรมะแกเด็กๆ เนื่องจาก สภาพสังคมปจจุบัน 
บุคคลตั้งแตเด็ก เยาวชน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนท่ัวไป ไมไดยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท้ังท่ีเรา
ทุกคนสามารถท่ีจะนําหลัก คุณธรรม จริยธรรม นํามาใชในการดํารงตน หรือแกปญหา ตางๆ ใหแกนักเรียน 
เพ่ือสนับสนุน สงเสริม กิจกรรมทางดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงาม จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือ ให
นักเรียนและคุณครูปฏิบัติธรรม เขาวัด ฟงธรรม ทุกวันพระ เพ่ือกอใหเกิดความสงบ รมเย็นทางจิตใจ พรอม
ปฏิบัติหนาท่ี ไดเล็งเห็นความสําคัญของวัด ฟงพระธรรมเทศนา รวมถึงรวมกันทํานุบํารุงพุทธศาสนาใหเจริญ
งอกงามสืบไป 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีหนาท่ีใหความรู สนับสนุน สงเสริมและรักษาไวซ่ึง
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินรวมท้ังสงเสริมใหเด็กนักเรียนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของสถาบัน
ศาสนา จึงไดจัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  พาลูกจูงหลานเขาวัดศึกษาธรรมะ  ข้ึน เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนไดเรียนรูถึงวิถีประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  และอนุรักษใหคงอยูกับทองถ่ินตลอดไป 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  อันทําใหเด็กมีลักษณะนิสัยเปนเด็ก

ดี 
2.  เพ่ือรณรงค  ปลุกจิตสํานึกใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ตระหนักถึงความสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
3. เพ่ือจรรโลงสังคมไทยใหเปนสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืน  โดยใชมิติทางศาสนา 

4. เปาหมาย 
-  เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรอยละ  95 ไดเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงาม  สงเสริมใหมี

สวนรวมในการสรางความม่ันคง  เสริมภูมิคุมกันใหกับพระพุทธศาสนา  โดยวิธีการใชวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนามาเปนหลักในการดําเนินการ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๕๕ 



5. วิธีดําเนินการ 
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยนําเด็กนักเรียนเขาวัดรับศีล  ฟงธรรม  ศึกษาธรรมะ ประกอบดวย 
การนําสวดมนตเด็กๆ และคุณครู หลังจาก สวดมนต นั่งสมาธิ แลว เจาอาวาสไดใหธรรมะแกเด็ก  โดยนักเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง   

3. สรปุผลและประเมินผลการจัดงาน 

6. งบประมาณ 
จํานวน  5,000.- บาท      

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
วันท่ี  25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม  2560    

8. สถานท่ีดําเนินการ 
วัดภายในพ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม   อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เด็กนักเรียนไดเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  อันทําใหเด็กมีลักษณะนิสัยเปนเด็กดี 
2.  รณรงค  ปลุกจิตสํานึกใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ตระหนักถึงความสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
3. จรรโลงสังคมไทยใหเปนสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืน  โดยใชมิติทางศาสนา 

 
10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 
โครงการท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ : โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  3  พ.ศ.

2553 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ตลอดจนมีเปาหมายใหผูเรียน เปนคนดีคนเกงและ มีความสุข มุงเนนใหคนพบความสามารถและ
ความถนัด  มาตรา 6  ของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ ไดเนนใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 การใหความรูในเรื่องการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีจิตสํานึกตอสาธารณะ ถือเปนเปนเรื่องท่ีสําคัญ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะโลกปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี  ทําใหการดูแลสุขภาพ
อนามัย  การสรางจิตสํานึกตอสาธารณะ จึงมีความจําเปนมากตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดความสุข
ในสังคม ประกอบกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีปญหาดานการปริมาณขยะเปนจํานวนมาก 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๕๖ 



แตขาดระบบการจัดการขยะท่ีดี ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองการใชพลังงานอยางมหาศาล และยังสงผลตอสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนอีกดวย 

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงจัดทําโครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ  เพ่ือท่ี
เปน การเรียนรูแบบมีสวนรวมใหนักเรียนมีจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ และสามารถวางแผนแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนโดยเนนไปท่ีเรื่องของขยะ โดยใชกระบวนการของโครงงานกิจกรรมธนาคารขยะ ให
เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

 
3. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิงแวดลอมภายในโรงเรียน  
2.ชวยลดปริมาณขยะและสงเสริมความรูใหแกนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกตองเหมาะสม  
3.เพ่ือนําผลพลอยไดจากการตั้งธนาคารขยะมาเปนกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  
4.เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
5.เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีในการจัดการขยะของโรงเรียน 

4. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ 90 คัดแยกขยะไดถูกตองและนําขยะทีเหลือไปใชใหเกิดประโยชน อยางแทจริง   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม  
- นักเรียนเกิดความเขาใจในคุณคาของวัสดุบางประเภทวาสามารถนําไปใชประโยชนได หลายครั้งหรือ

สามารถเปลี่ยนเปนเงินได  
- ฝกนิสัยการออมทรัพยของนักเรียน  
- ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมทําใหสภาพแวดลอมในโรงเรียนดีข้ึน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน 

2. นําเสนอโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
4.ปรับปรุงหองธนาคารขยะรีไซเคิล 
5.จัดสถานท่ีใสของรีไซเคิลหนาอาคารเรียน 
6.ดําเนินงานกิจกรรมรับฝากขยะ 
7.นิเทศติดตาม  สรุปผล  รายงานผลการดําเนินงาน 

 
7. งบประมาณ 

งบประมาณ จํานวน  3,000.- บาท      

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๕๗ 



9. สถานท่ีดําเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะและนําไปใชประโยชนมากข้ึน 
3. โรงเรียนสะอาด รมรื่น  มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

 
โครงการท่ี 6 
1. ช่ือโครงการ : โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  3  พ.ศ.

2553 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ตลอดจนมีเปาหมายใหผูเรียน เปนคนดีคนเกงและ มีความสุข มุงเนนใหคนพบความสามารถและ
ความถนัด  มาตรา 6  ของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ ไดเนนใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 การใหความรูในเรื่องการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีจิตสํานึกตอสาธารณะ ถือเปนเปนเรื่องท่ีสําคัญ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะโลกปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี  ทําใหการดูแลสุขภาพ
อนามัย  การสรางจิตสํานึกตอสาธารณะ จึงมีความจําเปนมากตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดความสุข
ในสังคม ประกอบกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีปญหาดานการปริมาณขยะเปนจํานวนมาก 
แตขาดระบบการจัดการขยะท่ีดี ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองการใชพลังงานอยางมหาศาล และยังสงผลตอสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนอีกดวย 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงจัดทําโครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ  
เพ่ือท่ีเปน การเรียนรูแบบมีสวนรวมใหนักเรียนมีจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ และสามารถวางแผนแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนโดยเนนไปท่ีเรื่องของขยะ โดยใชกระบวนการของโครงงานกิจกรรมธนาคารขยะ ให
เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิงแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
2. ชวยลดปริมาณขยะและสงเสริมความรูใหแกนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกตองเหมาะสม  
3. เพ่ือนําผลพลอยไดจากการตั้งธนาคารขยะมาเปนกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  
4. เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
5. เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีในการจัดการขยะของโรงเรียน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๕๘ 



4. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ 90 คัดแยกขยะไดถูกตองและนําขยะท่ีเหลือไปใชใหเกิดประโยชน อยางแทจริง   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม  
- นักเรียนเกิดความเขาใจในคุณคาของวัสดุบางประเภทวาสามารถนําไปใชประโยชนได หลายครั้งหรือ

สามารถเปลี่ยนเปนเงินได  
- ฝกนิสัยการออมทรัพยของนักเรียน  
- ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมทําใหสภาพแวดลอมในโรงเรียนดีข้ึน 

5. วิธีดําเนินการ 
1. จัดประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน 

2. นําเสนอโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
4.ปรับปรุงหองธนาคารขยะรีไซเคิล 
5.จัดสถานท่ีใสของรีไซเคิลหนาอาคารเรียน 
6.ดําเนินงานกิจกรรมรับฝากขยะ 
7.นิเทศติดตาม  สรุปผล  รายงานผลการดําเนินงาน 

 
6. งบประมาณ 

จํานวน  3,000.- บาท      

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะและนําไปใชประโยชนมากข้ึน 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาด รมรื่น  มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

 
10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๕๙ 



โครงการท่ี 7 
1. ช่ือโครงการ : โครงการกิจกรรม  5ส. 

2. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนปลูกฝงนักเรียนใหมีจิตสํานึกท่ีดีในเรื่องการประหยัด  

และความสะอาดนั้น  จึงเปนอยางยิ่งท่ีตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรครู  ตองทําหนาท่ีตักเตือนและเปนแบบอยางใหกับนักเรียน  เพ่ือใหสถานศึกษาสะอาด  
จึงตองใชกระบวนการ  5ส  ดวยการรณรงคใหบุคลากรตระหนักถึงการสะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ
และสรางนิสัย  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดจัดทําโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  5ส.  ข้ึน  เพ่ือจัดกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี
โดยเริ่มกิจกรรมการสะสางสิ่งของในหองปฏิบัติการ  หองพักครู  หองเรียน  สํารวจสิ่งของตาง ๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบแยกของท่ีตองการและไมตองการออกเพ่ือจัดของท่ีไมตองการใหออกไปจากหอง  พรอมท้ังรณรงค
ชวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน  ทุกบริเวณใหอยูในความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สะดวกตอการ
นําไปใชงาน  ปฏิบัติไดถูกตองและติดเปนนิสัย  

 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดสถานท่ีใหเอ้ือตอการใชงานใหสะอาด  ถูกสุขลักษณะ 
2. เพ่ือแยกสิ่งของท่ีจําเปนและไมจําเปนใหขจัดออกไป 
3. เพ่ือจัดวางของท่ีจําเปนใหงายตอการนําไปใชงาน 
4. เพ่ือทําความสะอาดสถานท่ี  อุปกรณ  สิ่งของ  เครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ 

     5. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติใหถูกตองและติดเปนนิสัย 

4. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนรอยละ 90 มีลักษณะนิสัยตามปจจัยพ้ืนฐาน  5ส   
เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษามีสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการใชงานท่ีสะอาด  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 หนา ๖๐ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
วันท่ี  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560    

8. สถานท่ีดําเนินการ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ครูและนักเรียนมีลักษณะนิสัยตามปจจัยพ้ืนฐาน  5ส 
2. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการดําเนินงาน 5 ส. 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาด รมรื่น  มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

 
10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 
โครงการท่ี 8 
1. ช่ือโครงการ : โครงการ to  be  number  one 

2. หลักการและเหตุผล 
“ยาเสพติด”  ปญหาสําคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเปนนโยบายท่ีตองเรงดําเนินการแกไขอยาง

จริงจัง ท้ังนี้ เพราะปญหายาเสพติดท่ีมีการระบาดในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ 
สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังดานการเมืองและความ
ม่ันคงของประเทศ สําหรับจังหวัดเชียงใหมนั้นสถานการณยาเสพติดปจจุบันยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนผูผลิตใน
ประเทศเพ่ือนบานยังคงผลิตและนําเขาทางตอนเหนือของประเทศอยางตอเนื่องถึงรอยละ 80 ของยาเสพติดท่ี
เ ข า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  โ ด ย ย า บ า ม า ก ท่ี 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 ปมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวายาเสพติดระบาดในสถานศึกษา
และสถานท่ีทํางาน สวนใหญจะผานผูคารายยอย และมีการพัฒนาขายยาเสพติดผานโซเซียลเน็ทเวิรค โดย
พบวาไอซระบาดเพ่ิมข้ึนจนเปนท่ีนาจับตา ขณะท่ีการทํางานบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด สามารถยึดทรัพยไดกวา 
2 พันลานบาท ดําเนินการรณรงคหมูบานเปาหมายกวา 11,000 หมูบานบําบัดผูเสพกวา 35,000 ราย 
สรางภูมิคุมกันในสถานศึกษาแลวรอยละ 94 จับกุมยาเสพติดไดกวา 3   แสนคดี ไดยาบากวา 92 ลานเม็ด  

จากสถานการณปญหายาเสพติดในขางตน จะเห็นไดวากลุมเด็กและเยาวชน เปนเปาหมายสําคัญ
และมีความเสี่ยงตอการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเปนวัยท่ีตองการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ รอบตัว แตยังขาด                    
วุฒิภาวะทางอารมณท่ีเหมาะสม รวมท้ังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังรางกายและจิตใจ แตการท่ีจะ
ดําเนินการปองกันและควบคุมปญหายาเสพติดใหไดผลดีนั้น จําเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก
ทุกภาคสวน ดังนั้นทุกฝายไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน จึงไดมีการบูรณาการทํางานรวมกันในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสังคม ซ่ึงโครงการ TO BE NUMBER ONE ก็ถือวาเปนโครงการหนึ่งท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือรณรงคปองกันและแกไขยาเสพติดภายในประเทศใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองคประธานโครงการฯ และ
ในการดําเนินโครงการนั้น ประกอบดวย  3 ยุทธศาสตร ไดแก 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๖๑ 



1) การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมท่ีเอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2) การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใหแกเยาวชน 
3) การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพ 

ดวยเหตุผลและความจําเปนในขางตน เทศบาลตําเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการ TO BE 
NUMBER ONE เพ่ือปองกัน และควบคุมปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปแรก                 
จะเนนการเผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน และในปตอไป
จะเปนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการจัดกิจกรรมสรางสรรค เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจไมใหยุง
เก่ียวกับยาเสพติด และเกิดความเชื่อม่ันและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยการมีสวนรวมและสนับสนุนของ
สังคม   

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และเผยแพรทักษะเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                              

ในกลุมเด็กและเยาวชน  
2) เพ่ือสงเสริมศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนใหเกิดเปนเครือขายท่ีเขมแข็งและ

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 

รวมท้ังหมด จํานวน 300 คน 

5.สถานท่ีดําเนินการ 
หองประชุม โรงเรียนบานเจดียแมครัว 

6.วิธีดําเนินการ 
1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
2) ประสานงานวิทยากร Gang Saa ศูนยวิจัยดานสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือกําหนดรายละเอียดและกําหนดการในการดําเนินกิจกรรม 
3) ประสานงานกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี และวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ     

ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินกิจกรรม 
4) ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการ 
5) สรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารเพ่ือทราบ 

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

8.งบประมาณ 

20,000  บาท 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๖๒ 



9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) นักเรียนรอยละ 100 เขารวมโครงการการดําเนินตามโครงการเปนไปตามเปาหมาย 
2) นักเรียนรอยละ 100 มีความรูความเขาใจและปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 
3) เกิดเครือขายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
10.การติดตามและประเมินผล 

1) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2) สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ เสนอตอผูบังคับบัญชา ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
11.หนวยงานรับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๖๓ 



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
   
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๖๔ 



แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบล 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 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. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  -  การบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  -  ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๖๖ 



 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 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. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล   จํานวน 1 มาตรการ 
  - การปฏิบัติงานดานงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  -  ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไมนอยกวา 90 % 
  -  การบริหารงานบคุคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 

โครงการท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ของเทศบาลตําบลเจดีย     
แมครัว 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหทองถ่ิน  มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ
บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง   ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๖๘ 



การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหรองปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 มีการแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 มีการประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

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

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๖๙ 



8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 2 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - มีความคลองตัวในการบริหารราชการ  ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาด
อํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   ดวยเหตุผลนี้เองจึง
เปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส  เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  และ
พนักงานจาง  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
พนักงานครู  และพนักงานจาง  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๐ 



โดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.4  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  และพนักงาน
จาง  เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน/คาตอบแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  ตุลาคม - มีนาคม  และเมษายน  -  ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๑ 



2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจาง
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว และชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนท่ีตําบลปาบอน 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๒ 



6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  -  ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  -  ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  -  การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  -  สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๓ 



โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๔ 



โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๕ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๖ 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๗ 



 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและ
ภารกิจของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการ
ทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการ
รวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช
ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับ
ประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟา
สาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา
, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนา
สตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการใน
การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๘ 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ      ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, 
ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๗๙ 



โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล  หนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ    มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยาง
เสมอภาค เปนธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถ
ใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปน
ระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน - หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘๐ 



6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ี
ใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  -  การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘๑ 



โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมา
ประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน 
เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการ
จะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวน
ราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบเกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘๒ 



 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู
พิการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘๓ 



2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง
และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลปาบอน ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลแมแฝกใหม และผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘๔ 



6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น 
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลัด  รองปลัดเทศบาล  หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    
รองปลัดเทศบาล  หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552  ไดบัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ี
บัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว   
ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด    
ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก ใหรองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘๗ 



โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ี
ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552    
ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘๘ 



6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  -  ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๘๙ 



2.4  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมคัดเลือกแมดีเดน   

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องดวยวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ  
พระบรมราชินีนาถ  และทางรัฐบาลไดกําหนดใหเปนวันแมแหงชาติซ่ึงไดถือเปนนโยบายและปฏิบัติ  กําหนด
จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติเปนประจําทุกป ท้ังนี้ เพ่ือเทิดทูนและเผยแพรพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจา 
ฯ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงเปนแมของแผนดิน  และรวมสงเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีท่ีเปนแม ท่ีมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอบุคคลในครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  เพ่ือเปนการยกยองใหเปนแมดีเดนแหงป 
  ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ แมของ
แผนดิน  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จึงรวมกับหนวยงานราชการ  ตลอดท้ังชุมชน  วัด  และโรงเรียน  ในเขต
เทศบาลตําบล  ประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  กํานัน  ผูใหญบาน  กลุมพลังมวลชน  ประชาชน  เด็ก
และเยาวชน ไดรวมกันจัดกิจกรรม  จัดทําโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ (๑๒ สิงหาคม ) ข้ึน ท้ังนี้เพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจา ฯ  พระบรมราชินีนาถ  และเพ่ือสรางความรัก ความสมัครสมาน
สามัคคีแกประชาชนในชุมชนแลวยังรวมสงเสริมใหลูกทุกคนไดรําลึกนึกถึงคุณงามความดีของแมตนเองดวย  

วัตถุประสงคท่ีสําคัญ อีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแมแหงชาติคือ การคัดเลือกแมตัวอยาง   
เพ่ือยกยองและเผยแพรเกียรติคุณผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนแมตัวอยาง ประจําป   เพ่ือเปนแบบฉบับท่ีดีให
ปรากฏแกสาธารณชน และเพ่ือใหสังคม ไดตระหนักถึงบทบาท และหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของสตรีผูท่ีเปนแม 

3. วัตถุประสงค 
3.๑ เพ่ือเปนการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
3.๒ เพ่ือสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป  และกลุมพลังมวลชน   ไดแสดงออกถึง

ความกตัญูกตเวที  และแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ 
3.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป  ไดระลึกถึงพระคุณของแมผูใหกําเนิดซ่ึง

เปนผูมีพระคุณอยางสูง  มีความสําคัญยิ่งตอครอบครัวและสังคม 
3.๔ เพ่ือยกยองและเผยแพรเกียรติคุณแมตัวอยางใหปรากฏแกสาธารณชน และเพ่ือใหสังคม 

ไดตระหนักถึงบทบาท และหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของสตรีผูท่ีเปนแม 

4.  เปาหมาย 
  4.๑ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง  
หนวยงานสวนราชการ กลุมพลังมวลชน ชุมชน วัด โรงเรียน คณะครู เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
  4.2  แมตัวอยาง 14 หมูบาน  

5. วิธีดําเนินการ 
  5.๑  ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดทําโครงการ และกิจกรรม  

5.๒  เสนอโครงการตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๙๐ 



5.๓  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน 
  5.๔  ประชาสัมพันธเสียงตามสายเชิญชวน ใหประชาชนในชุมชนไดรวมกิจกรรม 
  5.๕  ประสานผูนํา  เพ่ือการคัดเลือกแมตัวอยางในหมูบาน 
  5.๖  ดําเนินงานจัดกิจกรรม  
   - รวมกิจกรรมทําความสะอาดพัฒนาหมูบาน ท่ีสาธารณะ    
   -  รวมกิจกรรมปลูกปา  ปลูกตนไม  กอสรางฝายชะลอน้ํา ในพ้ืนท่ีตําบล 
   -  ถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ 
   -  สวนราชการ  พอคา  ประชาชน  รวมทําพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุม 
ดอกมะลิในงานวันแมแหงชาติ (๑๒ สิงหาคม)  พรอมท้ังมอบประกาศเกียรติคุณแม ตัวอยาง ท่ีมีความขยัน 
มานะ อดทน และประกอบคุณงามความดี   
   - รวมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ กับ
สวนราชการ ณ ท่ีวาการอําเภอสันทราย ภาคคํ่า  เวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป 
  5.๗  สรุปผล/ประเมินผลใหผูเก่ียวของทราบ  
                
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)   
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว     
 
8. งบประมาณ 
  จํานวน  5,000  บาท 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  9.๑  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลไดมีสวนรวมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระ-นางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม  ไดแสดงออกถึงความกตัญู
กตเวทีและแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ ผูท่ีเปนแมของแผนดิน 
           9.2 เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ไดระลึกถึงพระคุณของแมผูใหกําเนิด 
  9.3เกิดความรัก ความสมัคร สมานสามัคคีในชุมชนท่ีตนอาศัยอยู เกิดชุมชนเขมแข็งทุกคน
อยูในชุมชนอยางมีความสุข  

9.๔  ยกยองและเผยแพรเกียรติคุณแมตัวอยางใหปรากฏแกสาธารณชน และเพ่ือใหสังคม ได 
ตระหนักถึงบทบาท และหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของสตรีผูท่ีเปนแม 
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หลักเกณฑการคัดเลือกแมตัวอยางในโอกาสวันแมแหงชาติ 
 

๑. ประเภทของแมตัวอยาง แบงเปน ๕ ประเภท ดังนี้  
 

๑.๑ แมผูเปนเกษตรกร คัดเลือกจากแมท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ ขยันหม่ันเพียรในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเปนท่ียอมรับ มีความซ่ือสัตยสุจริต อบรมเลี้ยงดูลูก ดวยความรักความเอาใจใส 
ดวยความมานะอดทน ทําใหลูกไดรับการศึกษา มีอาชีพท่ีสุจริต มีความ ประพฤติดี เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  

๑.๒ แมของผูเสียสละ คัดเลือกจากแมท่ีมีลูกเปนทหาร ต ารวจ หรือ อาสาสมัคร ซ่ึงไดเสียสละในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือความม่ันคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบรอย การบรรเทา สาธารณภัย โดยไดประกอบ
วีรกรรมท่ีควรแกการยกยอง หรือ ทําคุณประโยชนตอสังคมและ ประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปน
แบบอยางแกคนท่ัวไป  

๑.๓ แมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม คัดเลือกจากแมท่ีบําเพ็ญตนใหเปน ประโยชนแกผูอ่ืนและสังคม 
ดวยความเสียสละ มีความสัมพันธในครอบครัวท่ีเปนแบบอยางได เปนผูมี ความประพฤติดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม ใหการดูแลบุพการีและทําหนาท่ี ของภรรยาท่ีดีโดยไมบกพรอง รวมท้ังทํา
หนาท่ีของแมท่ีดี ใหการอบรมเลี้ยงดูลูกใหมีการศึกษา มี ความประพฤติดี และมีอาชีพสุจริต  

๑.๔ แมผูมีความมานะอดทนขยันหม่ันเพียร คัดเลือกจากแมท่ีมีความยากลําบาก ขยันหม่ันเพียรใน
การประกอบอาชีพ เปนผูมีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และบําเพ็ญตน เปนประโยชนตอสังคม 
อบรมเลี้ยงดูลูกดวยความรัก ความเอาใจใส เสียสละ และดวยความมานะ อดทน ทําใหลูกไดรับการศึกษา มี
อาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  ๑.๕ แมของลูกผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ คัดเลือกจากแมท่ีมีความ ประพฤติดีเปน
แบบอยางท่ีดีแกลูก มีลูกซ่ึงอุทิศตนเพ่ือประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดาน การศึกษา พัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ มีความประพฤติดี มี อาชีพสุจริต เปนท่ียอมรับของสังคม 
และเปนผูท่ีนิยมและรักษาเอกลักษณของไทย สมควรเปน แบบอยางแกคนท่ัวไป  
 
2. คุณสมบัติของแมตัวอยาง นอกจากคุณสมบัติตามท่ีกลาวในขอ ๑ แมตัวอยาง  จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

 

๒.๑ มีสัญชาติไทย  
๒.๒ มีความประพฤติดี  
๒.๓ มีสุขภาพดี 

  ๒.๔ มีความเปนแมท่ีดี  
๒.๕ มีอายุไมต่ํากวา ๕๐ ป ยกเวนแมของผูเสียสละ  
๒.๖ มีครอบครัวเปนท่ียอมรับ และเปนแบบอยางของสังคม  
๒.๗ เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม  
๒.๘ เปนผูนิยมและรักษาเอกลักษณของไทย   
๒.๙ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและเลื่อมใส ในการ ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี  9      
มีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอน
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยู
ไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน 
เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปน
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึน
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ 
เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมี
และสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคใน
ครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
   

 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม  คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดู
แลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอด
ความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงได
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจํา
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแก
เกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร   
ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 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. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2  ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ    
ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน 
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๙๕ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว กับปลัดเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๙๖ 



4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  -  ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  -  ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๙๗ 



2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว 
องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน
ทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอ
ทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เพ่ือความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๙๘ 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 -  ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๙๙ 



3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๐ 



2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวข้ึน เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเจดีย   
แมครัว ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๑ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี โดยมิ
ชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือ   
สกัดก้ันมิให เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล  พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานเทศบาล   พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๒ 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๓ 



มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําเว็ปไซตพรอมคาบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียม
ช่ือโมเมนเนมรายปเว็ปไซต ของ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดให
มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว     เพ่ือท่ีประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ
และหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปน
จริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 1 เว็ปไซต 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว   

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผล
เสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เว็ปไซตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๔ 



โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลเจดียแมครัว วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเจดียแมครัวข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบเทศบาลตําบลเจดียแมครัววาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๕ 



 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 

โครงการท่ีท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ใหความรูใหแกพนักงานสวนตําบล เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐ         
ตองปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาท่ีดําเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลท่ีหนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบราคา   รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ัง
การนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการ
สงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๖ 



 ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความรู ความเขาใจ และ
ปฏบิัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนใน
ตําบลแมแฝกใหม  ไดรูถึงสิทธิของตน   เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทํา  “โครงการใหความรูแก
พนักงานพนักงานเทศบาล เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  ” 
   

2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  และประชาชนท่ัวไป   มี
ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในตําบลปาบอน ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540    

 
3. กลุมเปาหมาย                  

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัวและประชาชนท่ัวไปในตําบลแมแฝกใหม     

4. วิธีการดําเนินการ 
 ใหความรูดวยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลาดําเนินการ     
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

  
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
           ไมใชงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๗ 



3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลแมแฝกใหม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๘ 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๐๙ 



3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเจาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเจดีย    
แมครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  
  ดังนัน้ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ 
ของหนวยงานผานทาง  ชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวใหประชาชนไดรับทราบ  
 2. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  

3. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
  4. เพ่ือใหมีชองทางในการรบัเรื่องรองเรยีนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย 
 ชองทางการเผยแพรขอมูลอยางนอย  2  ชองทางข้ึนไป   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  เชน 
 6.1 บอรดประชาสัมพันธหนาเทศบาล 
 6.2 ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี 
 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๑ 



3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1.  ช่ือโครงการ  โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน  

2.  หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีบริหารงานตามอํานาจหนาท่ี         
ท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย  เปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชน  โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน  เปนโครงการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการบริหารงาน  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีหนาท่ีใหบริการประชาชนใหไดรับบริการท่ีรวดเร็ว  ถูกตอง  รวมท้ัง
จัดใหมีชองทางการติดตอสื่อสาร  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ทํางานมากข้ึน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.
2548  ไดกําหนดใหมีการสงเสริมใหประชาชนในตําบลไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการมี
สวนรวมในการเสนอแนะปญหาและความตองการ  และรวมจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมากท่ีสุด รวมท้ังใหนํา
ขอมูลท่ีไดจากการจัดทํา     และทบทวนแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อีกท้ังนโยบายของรัฐบาล  พยายามผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยาง
กวางขวางในกระบวนการบริหารงานขององคกรปกครองทองถ่ิน  ใหเกิดประชาธิปไตยชุมชนในทุกพ้ืนท่ีหมูบาน
และตําบล  เพ่ือสรางรากฐานประชาธิปไตยใหเขมแข็งอยางแทจริง  รวมถึงการปรับปรุงระบบราชการ สงเสริม
สนับสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผาน “กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน”  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จึงไดจัดทําโครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชนข้ึน  เพ่ือพัฒนากระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย  และ
สํารวจปญหาตองการของประชาคม  ในระดับชุมชนและระดับตําบล  มาประกอบการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560–2562 )  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
และเพ่ือใหบริการประชาชนนอกสถานท่ี  โดยการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ีไปทุกหมูบาน  รวม  14  หมูบาน  
นําบริการของสวนราชการในสังกัดเทศบาลดานตาง ๆ ออกไปอํานวยความสะดวกแกใหประชาชนถึงในหมูบาน 
รวมถึงการรวมบูรณาการกับหนวยงานราชการอ่ืน ในการใหบริการประชาชนตอไป 

ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา  16  (1) 

3. วัตถุประสงค  
   1.  เพ่ือรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนระดับหมูบานและระดับตําบล          
มาทบทวนและจัดทําแผนชุมชน   พรอมท้ังนํามาบรรจุในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560  - 2562) 
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว   

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๒ 



 2.  ผูเขารวมโครงการมีความรู  ความเขาใจ  และตระหนักในสิทธิและหนาท่ีของ
ประชาชน       ไดพบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นขอเสนอแนะ  ใหเทศบาลไดเห็นสภาพปญหาท่ีแทจริง  
และนํามาแกไขปญหาไดตรงจุด 

 3.  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการจัดทํา  ทบทวน  แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาหมูบาน   

4. เพ่ือบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และหนวยงาน
ราชการอ่ืน เพ่ือบริการและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

4.  เปาหมาย 
    1.  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  14  หมูบาน  รวม
ประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตยระดับชุมชน  และประชุมประชาคมระดับตําบล  เพ่ือ
เสนอขอมูลปญหาและความตองการของหมูบาน  และเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ  นํามา
ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 -2562)  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว  

  2.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัวออกบริการประชาชน  นอกสถานท่ี  โดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืน  เชน  วัด,  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเจดียแมครัว,  สํานักงานเกษตร
อําเภอ     สันทราย,  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันทราย,  ศูนย กศน. อําเภอสันทราย,  สถานี
ตํารวจภูธรแมแฝก,โรงเรียนบานเจดียแมครัว,  โรงเรียนบานแมแฝก,  โรงงานและสถานประกอบการใน
พ้ืนท่ี  และฝายปกครองทองท่ี  ไดแก  กํานัน/ ผูใหญบานทุกหมูบาน 

5.  วิธีดําเนินการ 
  1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ    
  2.  แจงประชาสัมพันธผานเสียงตามสายและสถานีวิทยุชุมชน,  แจงหนังสือถึงผูนํา
หมูบาน และหนวยงานท่ีบูรณาการรวมกัน  
                    3.  ดําเนินการตามโครงการ   

6.  สถานท่ีดําเนินการ 
หมูท่ี 1 - 14  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม    

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564 

8.  หนวยงานรับผิดชอบ 
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   

9.  งบประมาณ 
  จํานวน  30,000.-  บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๓ 



10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  นําปญหาความตองการของชุมชน ในระดับชุมชนและระดับตําบล  แผนชุมชน

บรรจุในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว  

 2.  ผูเขารวมโครงการมีความรู  ความเขาใจ  และตระหนักในสิทธิและหนาท่ีของ
ประชาชน       ไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอเสนอแนะใหเทศบาลไดเห็นสภาพปญหาท่ีแทจริง 
และนํามาแกไขปญหาไดตรงจุด  

3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการจัดทําและทบทวน  แผนชุมชนและแผนพัฒนา
หมูบาน   

 4.  หนวยงานทุกภาคสวนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  และหนวยงานราชการอ่ืน        
มีสวนรวมบูรณาการออกบริการและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัวอยางท่ัวถึง  

11.  การติดตามและประเมินผล 
  1.  การสังเกต  และการลงทะเบียนแจงนับจํานวนผูเขารวมโครงการ 

2.  การตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความพึงพอใจ 
    - โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ  ในการประเมินความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงาน  

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ศูนยดํารงธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๔ 



ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๕ 



3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการรับเรื่องรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี

การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  

  3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรบัเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก  
6.1  กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ หนาอาคารสํานักงาน  
6.2  ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๖ 



3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรยีน/รองทุกข ไดทราบถงึการ 
ไดรับเรือ่ง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรือ่งรองเรยีน/รองทุกข 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรบัทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ีอปฏบิัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครดัลดปญหาทุจรติ  

  3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏบิัติ  
  3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูรองทุกข/รองเรียนทุกราย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 

ตรวจสอบสอบขอเท็จจริงแลวแจงใหผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  

10.2 ใชเปนแนวทางปฏบิัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๗ 



3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  2  พ.ศ.2559  หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกร
และโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบล 
มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  2  พ.ศ.2559   จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๘ 



โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดจัดทําโครงการ   
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุมอาชีพตางๆ ประชาชนท่ัวไป  และหัวหนาหนวยงาน
ราชการหรือเอกชนในพ้ืนท่ี   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การประชุม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๑๙ 



โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสําคัญ  จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒๐ 



3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม)  ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเจดีย   
แมครัว  อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
กับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัวนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 14 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒๑ 



3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลท่ีได
จากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล 
ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดีย    
แมครัว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ  
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล   
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒๒ 



 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒๓ 



มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเจดีย  
แมครัว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรก
อยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไป
อยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒๔ 



ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
  

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒๕ 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 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 เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒๖ 



4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัวพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
ปาบอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๒๘ 



4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 -  ดําเนินงานเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง  โอน  ยาย  ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 -  การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน 
 -  มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 -  การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 -  ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งจะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอนวันท่ีรับมติ 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 มีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  ผานชองทางการประชาสัมพันธ  
และการสื่อสารไมนอยกวา  3  ชองทาง 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๐ 



4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. วิธีการดําเนินการ 
 -  มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -  มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 -  เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 -  สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

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

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๑ 



9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
ทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๒ 



4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด
จากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เ พ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2558  มิไดกําหนดใหมีการ
แตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ใหความสําคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๓ 



 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๔ 



4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๕ 



 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทราบ 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๖ 



4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือ
เปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๗ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๘ 



4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม 
หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๓๙ 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ตําบล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนา ๑๔๐ 



 
 
 

แบบฟอรมรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องคการบริหารสวนจังหวัด                      
       เทศบาล ตําบลเจดียแมครัว                
  องคการบริหารสวนตําบล    ขนาด     

๒. สถานท่ีตั้งสํานักงาน/ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เลขท่ี 999 หมูท่ี 1   ถนน เชียงใหม-พราว ตําบล แมแฝกใหม อําเภอ สันทราย   
จังหวัด   เชียงใหม   รหัสไปรษณีย   50290   โทรศัพท  0-5384-8601 โทรสาร  0-5384-8601 
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  www.jdmaekrua.go.th      

๓. จํานวนประชากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7,872  คน 3,424 ครัวเรือน 

๔. พ้ืนท่ีรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   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 บาท 

๗. พนักงานทองถิ่น/ลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังหมดจํานวน        70 คน 

๘. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังหมดจํานวน   12  คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนท่ีไดรวมท้ังสิ้นจํานวน 179  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

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

ผลการประเมิน 
 

  

 
สําหรับสํานักงาน ป.ป.ช. 

 
......................... 
 (คะแนนที่ได) 
 

200 
(คะแนนเต็ม) 
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สวนท่ี ๒ ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 โปรดกรอกขอมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติท่ี 1 – 4 และใสเครื่องหมาย ( / ) ในชอง
ท่ีมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระสําคัญ พรอมท้ังระบุคะแนน 
 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ขอ) 

4 
(8-9 ขอ) 

3 
(6-7 ขอ) 

2 
(4-5 ขอ) 

1 
(1-3 ขอ) 

0 
( - ) 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
(2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) ปฏิบัติหนาท่ีโดยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน  
( / ) 2) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง เปนธรรม และถูก
กฎหมาย  
( / ) 3) ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบของตนอยางเปนธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุจริตคํานึงถึงประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 
( / ) 4) ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
โปรงใสและตรวจสอบได  
( / ) 5) ไมใชตําแหนงหนาท่ีหรืออํานาจหนาท่ีในการแสวงหา
ประโยชนแกตนหรือบุคคลใกลชิด  
( / ) 6) ความเชื่อม่ันของบุคลากรในหนวยงานตองานและ
บรรยากาศในการทํางาน  
( / ) 7) มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี  
( / ) 8) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ กระตือรือรน เต็มใจ 
ทํางานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุงผลสําเร็จของงาน  
( / ) 9) มีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรม และ
ซ่ือสัตยสุจริตภายในหนวยงานใหแกกันอยูเสมอ  
( / ) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี เม่ือ
หนวยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด  
( / ) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผูบริหาร หากการ
ดําเนินงานของหนวยงานสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอ
สังคมโดยรวม  

/      
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ขอ) 

4 
(8-9 ขอ) 

3 
(6-7 ขอ) 

2 
(4-5 ขอ) 

1 
(1-3 ขอ) 

0 
( - ) 

(   ) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจาหนาท่ีท่ีไมมีความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ  
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน    11 ขอ    ระดบัคะแนน    5  

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ขอ) 
3 

( 1 ขอ) 
0 

( - ) 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) กําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง  
( / ) 2) ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

/   

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     2 ขอ    ระดบัคะแนน   5  
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ขอ) 

4 
(5-6 ขอ) 

3 
(3-4 ขอ) 

2 
(2 ขอ) 

1 
(1 ขอ) 

0 
( - ) 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปน
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) โครงการอบรมใหความรู เรื่องการปองกันดานผลประโยชน   
ทับซอนและการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน 
( / ) 2) มีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน  
(   ) 3) เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนา
และปรับปรงุนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน  
(   ) 4)มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน  
 

   /   
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ขอ) 

4 
(5-6 ขอ) 

3 
(3-4 ขอ) 

2 
(2 ขอ) 

1 
(1 ขอ) 

0 
( - ) 

 (   ) 5) มีการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
 ( / ) 6) มีการรายงานผล และขอเสนอแนะในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 (   ) 7) มีการใชแอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เปนเครื่องมือในการเสริมสรางองคความรูเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรทดสอบเพ่ือ
วัดความเขาใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการดํารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย   
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     2 ขอ    ระดบัคะแนน     2  

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลแมแฝกใหม 
2) โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกชุมชน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )  เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
 

/  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน....1....โครงการ   ระดบัคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
( - ) 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี  เพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียว 
3) โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
4) โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูในชุมชน 
5) โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 

/   
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5) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม 
( / ) 2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     2 ขอ    ระดบัคะแนน 5  

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไมมีโครงการ) 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน 
3) โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ 
4) โครงการธนาคารปุยหมักชุมชน 
5) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน 
 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) ขับเคลื่อนการดําเนินงานใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน 

/  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน ....1...โครงการ    ระดบัคะแนน 5  
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 
(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
 ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยามารยาท   

ตามวิถีไทย  วิถีทองถ่ิน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) นําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษาสังกัดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
( / ) 2) นําหลักสูตรโตไปไมโกงหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเหมาะสมไปปรับใช
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
( / ) 3) คายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  
สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

 /   

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     2 ขอ    ระดบัคะแนน 4  
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม วันเขาพรรษา 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสรางความ
ตระหนักรูและมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใชใน
สถานศึกษาสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(   ) 2) นําสาระการเรียนรู เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุมวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช
ในสถานศึกษาสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
( / ) 3) โครงการอ่ืนๆท่ีมีวัตถุประสงคสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

  /  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     1 ขอ    ระดบัคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไมมีโครงการ) 
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม 
2) โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 
3) โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 
4) โครงการกิจกรรม 5ส. 
5) โครงการ to be number one 
 

ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

/  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      1    ขอ    ระดบัคะแนน 5  
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(4 ขอ) 

4 
(3 ขอ) 

3 
(2 ขอ) 

2 
(1 ขอ) 

0 
 ( - ) 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยตอเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
( / ) 2) ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยตอสาธารณชน 
( / ) 3) ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส 
( / ) 4) ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและซ่ือสัตยมากข้ึนในหนวยงาน  

/     

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน ...........4..............ขอ    ระดบัคะแนน…………5………….. 
 
 ๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ขอ) 

4 
(7-8 ขอ) 

3 
(5-6 ขอ) 

2 
(3-4 ขอ) 

1 
(1-2 ขอ) 

0 
( - ) 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
หลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือน
ตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ 
(3) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )   1) ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เปน
อยางดี 
( / )   2) การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปรงใส 
( / )   3) การไดรับคําสั่งท่ีไมเปนธรรม โดยไมมีสาเหตุอันควร 
( / )   4) การไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชา

/      
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ขอ) 

4 
(7-8 ขอ) 

3 
(5-6 ขอ) 

2 
(3-4 ขอ) 

1 
(1-2 ขอ) 

0 
( - ) 

ใหทํางานสวนตัวท่ีมิใชงานราชการ อยางไมเหมาะสม  
( / )   5) การรับรูถึงผลเสียจากการไมปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไม
เหมาะสม 
( / )   6) การรับรูตอการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป
สถานบันเทิง หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ประโยชนอ่ืนใดแก
เจาหนาท่ี 
( / ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค 
หรือประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาท่ี 
( / ) 8) การเอ้ือประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูรับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธสวนตัว 
( / ) 9) ปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรม ใชตําแหนงหนาท่ีในทาง
มิชอบเพ่ือผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอ่ืน 
( / ) 10) การใหสินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน
อ่ืนใดแกเจาหนาท่ี 
รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน    10 ขอ    ระดบัคะแนน 5  

 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ขอ) 

4 
(4 ขอ) 

3 
(3 ขอ) 

2 
(2 ขอ) 

1 
(1 ขอ) 

0 
( - ) 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ี
เกี่ยวของอยางเครงครัด 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
(2) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป” 
(3) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
(4) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )   1) การใชจายงบประมาณท่ีไมสมควรผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ 
( / )   2) การใชจายเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตน/พวกพอง 
( / )   3) การรับรูเก่ียวกับการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
อยางไมเหมาะสมหรือมากเกินความจําเปน ผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ 
( / )   4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซ้ือ-จัดจาง 

/      
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ขอ) 

4 
(4 ขอ) 

3 
(3 ขอ) 

2 
(2 ขอ) 

1 
(1 ขอ) 

0 
( - ) 

( / )   5) การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง และนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงการจัดซ้ือในปงบประมาณถัดไป 
( / )   6) การเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือ-จัดจางรายโครงการให
สาธารณะชนทราบผานเว็บไซตหรือสื่อชองทางอ่ืนๆ 
รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     6 ขอ    ระดบัคะแนน 5  

 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ขอ) 

4 
(8-9 ขอ) 

3 
(6-7 ขอ) 

2 
(4-5 ขอ) 

1 
(1-3 ขอ) 

0 
( - ) 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ  
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
(2) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
(3) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
( / )   2) คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงาน 
( / )   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอน เปนมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกตอง 
( / )   4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
( / )   5) การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 
( / )   6) บริหารจัดการท่ียุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ใหบริการ 
( / )   7) ใชเทคโนโลยีเพ่ือใหเปนมาตรฐาน โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ 
( / )   8) แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ อยางชัดเจน 
( / )   9) ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง 
( / )   10) ใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
( / )   11) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
( / )   12) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

/      

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน    12 ขอ    ระดบัคะแนน 5  
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 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน 
เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) การเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยาง
ชัดเจน 
( / ) 2) การใหขอมูลเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 
( / ) 3) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชใหบริการ 

/    

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน  3 ขอ    ระดบัคะแนน 5  
 
 
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
(3) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) การใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน 
( / ) 2) ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงการใชอํานาจหนาท่ีโดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย 
( / ) 3) ปฏิบัติหนาท่ีโดยดําเนินการตามข้ันตอนอยางถูกตอง ไม
ผิดพลาด 

/    

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน  3 ขอ    ระดบัคะแนน 5  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัตตินใหเปนท่ีประจักษ 
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมคัดเลือกแมดีเดน   
2)  โครงการปราชญชาวบาน ยกระดับ พัฒนา ยกยอง เชิดชูเกียรติ 
ปราชญชาวบาน 
 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

/  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     2   โครงการ    ระดบัคะแนน 5  
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมมอบประกาศเกียรติแกคณะกรรมการชุมชน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน 

/  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      2 โครงการ    ระดบัคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

/  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     1 โครงการ    ระดบัคะแนน 5  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

10 
(3 ขอ) 

8 
(2 ขอ) 

6 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว”  
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )   1) มิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรอง
ขอใหผูใชบริการพาไปสถานท่ีบันเทิงรวมถึงรองขอสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาท่ี 
( / )   2) มิใหเจาหนาท่ีท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอ
ผูใชบริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว  
( / )   3) มิใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรมหรือมีการให
ความชวยเหลือเปนพิเศษแกบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนตอบแทนสําหรับ
ตนเองและพวกพองหรือบุคคลอ่ืน 

/    

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      3 .ขอ ระดบัคะแนน 10  
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดบัคะแนน 
5 

( 2 ขอ) 

3 
( 1 ขอ) 

0 
(-) 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 
(2) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
(3) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน”   
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )   1) มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
( / )   2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยกํากับ ดูแล 

/   

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      2  ขอ    ระดบัคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัววาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )   1) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
( / )   2) มีข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตท่ีเหมาะสม 
( / )   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ 

/    

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      3 ขอ    ระดบัคะแนน 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 - 
 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน     
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ขอ) 

4 
(4ขอ) 

3 
(3ขอ) 

2 
(2ขอ) 

1 
(1ขอ) 

0 
(-) 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ  
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมจัดทําเว็ปไซตพรอมคาบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซตรายปและคา 
ธรรมเนียมเชื่อมโดเมนเนมรายป เว็ปไซต ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
(2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว” 
(3) กิจกรรมใหความรู ใหความรูแกพนักงาน 
เทศบาล เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )  1) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง  
( / ) 2) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน  
( / ) 3) มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ี  
( / ) 4) มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยาง
ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทางเว็บไซตของ
หนวยงานและสื่ออ่ืนๆ  
(   ) 5) มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผาน
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรอืระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาการทํา
การของหนวยงาน 

 /     

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      4 ขอ    ระดบัคะแนน 4  
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ขอ) 

4 
(3ขอ) 

3 
(2ขอ) 

2 
(1ขอ) 

0 
(-) 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) การประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจาง 
( / ) 2) การเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจางใหสาธารณชนทราบ    
( / ) 3) การเขาถึงขอมูลของประชาชนของหนวยงาน  
( / ) 4) ผลการประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลภาคประชาชน  

/     

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน .............4............ขอ    ระดบัคะแนน 5  
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมการจัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลเจดีย 
แมครัวซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )   การเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย 
ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน  

/  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     1 โครงการ    ระดบัคะแนน 5  
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน (15 คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิ
กิจการ ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน   
(2) กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว,  ศูนยดํารงธรรม 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / )  1) จัดประชาคม 
( / ) 2) สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม 
( / ) 3) จัดตั้งศูนยและเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข/รองเรียนการทุจริต 

/    

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     3 ขอ    ระดบัคะแนน 5  
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ขอ) 

4 
(3ขอ) 

3 
(2ขอ) 

2 
(1ขอ) 

0 
(-) 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการรับเรื่องรองเรยีน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) การกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน  
( / ) 2) การประกาศเผยแพร/กระบวนการเรื่องข้ันตอนรองเรียน  
( / ) 3) มีวิธีการรองเรียนท่ีสามารถทําไดงาย  
( / ) 4) มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีสะดวกและเหมาะสม  

/     

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     4  ขอ    ระดบัคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12ขอ) 

4 
(8-9ขอ) 

3 
(6-7ขอ) 

2 
(4-5ขอ) 

1 
(1-3ขอ) 

0 
(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) การแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม  
( / ) 2) การติดตามเรื่องรองเรียนและระบบใหผูรองเรียนติดตาม
ผลไดดวยตนเอง 
( / ) 3) การแจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบมีประสิทธิภาพ  
( / ) 4) มีมาตรการท่ีตองดําเนินการเรื่องรองเรียนภายใน 15 วัน  
( / ) 5) การรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่อง
รองเรียน  
(   ) 6) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุ
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนทราบผาน
ทางเว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ  
(   ) 7) การกําหนดชองทางการรองเรียนการจัดซ้ือ-จัดจาง  
(   ) 8) การกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนการ
จัดซ้ือ-จัดจาง                          
(   ) 9) การรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนจัดซ้ือ-จัดจาง ให
ผูรองทราบ  
(   ) 10) มีระบบการแจงเบาะแสการทุจริต  
(   ) 11) มีระบบการคุมครองผูใหเบาะแสการทุจริต  
( / )  12) เปดชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  

  /    

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      6 ขอ    ระดบัคะแนน 3  
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 
(4ขอ) 

4 
(3ขอ) 

3 
(2ขอ) 

2 
(1ขอ) 

0 
(-) 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 
(2) กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 
(3) กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
( / ) 2) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
( / ) 3) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
( / ) 4) การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ  

/     

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน ...........4...........ขอ    ระดบัคะแนน……………5………….. 
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) แตงตั้งเปนกรรมการจัดหาพัสดุ 

/  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน .......1.......โครงการ    ระดบัคะแนน………5………….. 
 
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                           
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
(   ) 2) การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
(   ) 3) การมีสวนรวมในการปรับปรงุแกไขโครงการ   

/    

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      3 ขอ    ระดบัคะแนน 5   
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวม 45 คะแนน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ขอ) 

3 
(1ขอ) 

0 
(-) 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให          
ผูกํากับดูแล  
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
(2) กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
(   )  1) กลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานอยาง
เปนอิสระ  
( / ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 /  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน          1 ขอ    ระดบัคะแนน 3  
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี  
( / ) 2) มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต   
( / ) 3) รับรูถึงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปน
อยางดี 

/    

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      3 ขอ    ระดบัคะแนน 5  
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 ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ขอ) 

3 
(1ขอ) 

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  

ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการบริหารงานบุคคล 
( / ) 2) เปดเผยขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 
 

 /  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      1 ขอ    ระดบัคะแนน 3  
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ขอ) 

3 
(1ขอ) 

0 
(-) 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการ 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ( / ) 1) ใหมีผูสังเกตการณและเขารวมสังเกตการณในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจาง 
 ( / ) 2) การจัดใหมีและการเผยแพรรายละเอียดขอมูลการดําเนิน
โครงการและการใชงบประมาณ ใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบลวงหนา
และใหขอมูลท่ีวานี้แกบุคคลท่ีรองขอหรือขอดู 

/   

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน     2 ขอ    ระดบัคะแนน 5  
 
 
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ                                      
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

 /   
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ขอ) 

4 
(2 ขอ) 

3 
(1 ขอ) 

0 
(-) 

ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการจัดหาพัสดุ 
(   ) 2) ฝกอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับการพัสดุ 
( / ) 3) ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการทุกข้ันตอน
ใหประชาชนไดทราบ และตามชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลได
โดยสะดวก 
รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      2 ขอ    ระดบัคะแนน 4  

 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวของไดกําหนดไว 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาทองถ่ิน
เปนการเฉพาะ หรือรวมกับฝายบริหาร/พนักงาน/ขาราชการทองถ่ินเขา
รวมการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาทองถ่ิน 
และการเสริมสรางความรูในการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหารใหเปนตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 

/  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      1 โครงการ    ระดบัคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) การใหความรูความเขาใจตามโอกาส เก่ียวกับขอบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไมวาจะเปนการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู รวมท้ังการทําความเขาใจลวงหนาในขอกฎหมาย 

/  
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

ระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีฝายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา 
รวมดําเนนิการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      1 โครงการ   ระดบัคะแนน 5  

 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ขอ) 

3 
(1ขอ) 

0 
(-) 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
( / ) 1) มีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการ
ตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ  
(   ) 2) สรางชุมชนเฝาระวังการตอตานการทุจริต  

 /  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน  1 ขอ    ระดบัคะแนน 3  
รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไมมีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
   -     
        
        
        
         
ซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
(   ) มีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

-  

รวมดําเนินการครอบคลมุสาระสําคัญ ท้ังสิ้น จํานวน      - โครงการ ระดบัคะแนน -  
 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีระบุไวในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) นี้มีความถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑทุกประการ  

 
       (ลงชื่อ)    พงคศักดิ์  ศิริ 
                  (         นายพงคศักดิ์  ศิริ ) 
                 ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 
            วันท่ี    22 /    พฤษภาคม / 2560  
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