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สารบัญ 
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คํานํา 

สวนท่ี ๑  บทนํา                                                                                    ๑ 

สวนท่ี ๒แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)             ๔ 

สวนท่ี ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  ๑๓ 
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คํานํา 

  แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔  ของเทศบาลตําบลจันดี จัดทําข้ึน
เพ่ือเป3นกรอบและแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ในการป�องกันการทุจริตของเทศบาล ซ่ึง
เปรียบเสมือนภูมิคุ:มกันสําหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลให:มีประสิทธิภาพ ก=อให:เกิดประโยชน?สุขแก=ประชาชน 
อีกท้ังเป3นกลไกสําคัญในการป�องกันมิให:บุคลากรของเทศบาล ใช:อํานาจหน:าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบได:
อีกทางหนึ่งด:วย 

  เทศบาลตําบลจันดี หวังเป3นอย=างยิ่งว=า แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� ฉบับนี้ จะเป3น
แนวทางในการดําเนินงานด:านการป�องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป�องกันการทุจริตของส=วน
ราชการ และผู:ท่ีเก่ียวข:องได:เป3นอย=างดี อันจะนําไปสู=ประโยชน?อย=างสูงสุดของประชาชนต=อไป 

 

 

เทศบาลตําบลจันดี 
พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
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สวนท่ี 1 
บทน ํา 

1.การวิเคราะห ( ความเส่ียงในการเก ิดการทุจร ิตในเทศบาลตําบลจันดี 
การวิเคราะห ?ความเส ี่ยงในการเก ิดการท ุจริตในเทศบาลตําบลจันดีมีวัตถุประสงค?เพ่ือต:องการ 

บ =งช ี้ความเส ี่ยงของการท ุจริตท ี่มีอยู=ในองค?กรโดยการประเม ินโอกาสของการท ุจริตท ี่อาจเกิดข้ึนตลอดจนบุคคล
หรือหน =วยงานท ี่อาจเก ี่ยวข:องก ับการกระทําท ุจริตเพ่ือพิจารณาว=าการควบคุมและการป�องกันการทุจริตท่ีมีอยู=ใน
ปFจจุบันม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลหรือไม= 

 
การทุจริตในระดับท:องถิ่นพบว=าปFจจัยท่ีมีผลต=อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท:องถ่ินได:แก=การ

กระจายอำนาจลงสู=องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินแม:ว=าโดยหลักการแล:วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค?สําคัญ
เพ ื่อให:บริการต =างๆของรัฐสามารถตอบสนองต =อความต :องการของช ุมชนมากข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึนแต =ในทาง
ปฏ ิบัติทําให:แนวโน :มของการท ุจริตในท :องถ ิ่นเพ ิ่มมากยิ่งข ึ้นเช =นเดียวก ัน 

 
ลักษณะการท ุจริตในส=วนขององค?กรปกครองส=วนท :องถ่ินจําแนกเป ็น 7 ประเภทดังนี้ 
1)การทุจริตด:านงบประมาณการทำบัญชีการจัดซ้ือจัดจ:างและการเงินการคลังส=วนใหญ=เกิดจาก 

การละเลยขององค ?กรปกครองส=วนท :องถ ิ่น 
2)สภาพหรือป ัญหาท ี่เก ิดจากตัวบุคคล 
3)สภาพการท ุจริตอ ันเก ิดจากช=องว =างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)สภาพหรือล ักษณะป ัญหาของการท ุจริตท ี่เก ิดจากการขาดความรู:ความเข :าใจและขาดค ุณธรรมจริยธรรม 
5)สภาพหรือล ักษณะป ัญหาท ี่เก ิดจากการขาดประชาส ัมพ ันธ?ให :ประชาชนทราบ 
6)สภาพหรือล ักษณะปFญหาของการท ุจริตท ี่เก ิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส =วนต=างๆ 
7)สภาพหรือล ักษณะป ัญหาของการท ุจริตท ี่เก ิดจากอำนาจบารมีและอ ิทธ ิพลท :องถ ิ่น 

 
สาเหตุและปFจจัยท ี่นำไปสู=การท ุจริตขององค ?กรปกครองส=วนท:องถ่ินสามารถสรุปเป ็นประเด็นได : ดังนี้  
1)โอกาสแม:ว=าในปFจจุบันมีหน=วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการป�องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต=พบว=ายังคงมีช=องว=างท่ีทำให:เกิดโอกาสของการทุจริตซ่ึงโอกาสดังกล=าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช:
กฎหมายท่ีไม=เข็มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม=รัดกุมและอำนาจหน :าท่ีโดยเฉพาะข:าราชการระดับส ูงก็เป3นอีก
โอกาสหนึ่งท ี่ทําให:เก ิดการท ุจริต 

2) สิ่งจูงใจเป3นท่ียอมรับว=าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ=งเน:นเร่ืองของวัตถุนิยมสังคมทุนิยมทำให:คน 
ในป ัจจุบันม ุ =งเน :นท ี่การสร :างความร่ํารวยด :วยเหตุนี้จ ึงเป ็นแรงจูงใจให:เจ :าหน :าท ี่มีแนวโน:มท ี่จะทำพฤติกรรมการ
ท ุจริตมากยิ่งข ึ้น 

3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร=งใสการทุจริตในปFจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ:อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให:การทุจริตกลายเป3นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร=งใสท่ีมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป3นการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล =านี้ 

4)การผูกขาดในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐไดแก=การจัดซ้ือ-จัดจ:างเป3นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเป3นห=วงโซ=ผลประโยชน?ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให:สินบนแก=
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เจ:าหน:าที่เพื่อให:ตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได:แก=การผ ูกขาดในโครงการ
ก=อสร:างและโครงสร:างพ ื้นฐานภาครัฐ 

5)การไดร ับคาตอบแทนท ี่ไมเหมาะสมรายได:ไม=เพียงพอต=อรายจ=ายความยากจนถือเป3นปFจจัยหน่ึง 
ท่ีทำให:ข :าราชการมิพฤตกรรมการทุจริตเพราะความต:องการท่ีจะมีสภาพความเป3นอยู=ท่ีดีข้ึนทำให:เจ:าหน:าที่ต:องแสวงหาชอง
ทางเพ ื่อเพ ิ่ม“รายได:พ ิเศษ”ให:ก ับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซ่ือสัตย?สุจริตเป3นคุณธรรมทีได:รับการเน:นเป3น 
พิเศษถือว=าเป3นเครื่องวัดความดีของคนแต=ในปFจจุบันพบว =าคนมีความละอายต=อบาปและเกรงกลัวบาปน:อยลงและมี
ความเห็นแก=ตัวมากยิ่งข้ึนมองแต=ประโยชน?ส=วนตนเป3นที่ตั้งมากกว=าท่ีจะยึดผลประโยชน?ส=วนรวม 

7) มีค=านิยมทุนปFจจุบันค=านิยมของสังคมได:เปลี่ยนจากยกย=องคนดีคนที่มีความซ่ือสัตย?สุจริตเป3นยกย=องคนท่ีมีเงินคน
ท่ีเป3นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนท่ีมีตําแหน=งหน:าที่การงานสูงด :วยเหตุนี้ผู:ท่ีมีค=านิยมท่ีผิดเห็นว=าการทุจริตเป3นวิถีชีวิตเป3นเรื่องปกติ
ธรรมดาเห็นคนซื่อเป3นคนเซ=อเห็นคนโกงเป3นคนฉลาดยอมจะทำการท ุจริตฉ:อราษฎรบังหลวงโดยไม=มีความละอายต=อบุญและ
บาปและไม=เกรงกล ัวต=อกฎหมายของบานเม ือง 

 
 
2.หล ักการและเหต ุผล 

 
ปFจจุบันปFญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป3นปFญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ:อน

มากย่ิงข้ึนและส=งผลกระทบในวงกว:างโดยเฉพาะอย=างยิ่งต=อความม่ันคงของชาติเป3นปFญหาลำดับต:นๆท ี่ข ัดขวางการพ ัฒนา
ประเทศท ั้งในด:านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส=วนในสังคมไทยไม=ว=าจะเป3นภาคการเมืองภาค
ราชการโดยเฉพาะองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว=าเป3นองค?กรที่เอ้ือต=อการทุจริตคอรัปช่ันและ
มักจะปรากฏข=าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู=เสมอซึ่งได:ส=งผลสะเทือนต=อกระแสการกระจายอำนาจ
และความศรัทธาต=อระบบการปกครองส=วนท:องถ่ินอย=างย่ิงส=งผลให:ภาพลักษณ?ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมี
ผลในเชิงลบสอดคล:องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ?คอรัปชั่น(CorruptionPerceptionIndex–CPI)ซ่ึงเป3นเครื่องมือที่
ใช:ประเมินการทุจริตคอรัปชั่นท่ัวโลกทุจริตโดยองค?กรเพื่อความโปร=งใสนานาชาติ(Transparency International– IT)พบว=าผล
คะแนนของประเทศไทยระหว=างป�2555–2558อยู=ท่ี 35-38คะแนนจากคะแนนเต็ม100โดยในป�2558อยู=อันดับท่ี76จาก
168ประเทศทั่วโลกและเป3นอันดับที่3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร?และประเทศมาเลเซียและล=าสุดพบวาผล
คะแนนของประเทศไทยป�2559ลดลง3คะแนนจากป�2558 ได:ลําดับที่101จาก168ประเทศซ่ึงสามารถสะท:อนให:เห็นว=า
ประเทศไทยเป3นประเทศท ี่มีปFญหาการคอรัปช่ันอยู=ในระดับส ูง 

แม:ว=าในช=วงระยะท ี่ผ=านมาประเทศไทยได:แสดงให:เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป�องกันการทุจริตไม=ว=า
จะเป3นการเป3นประเทศภาคภายใต:อนุสัญญาสหประชาชาติว=าด:วยการต=อต:านการทุจริต(United  Nations  Convention  
Against  Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546การจัดตั้งองค?กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย=างยิ่งคณะกรรมการป�องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห=งชาติได:จัดทำยุทธศาสตร?ชาติ 

 
3.ว ัตถุประสงค(ของการจ ัดทำแผน 

1)เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต=อต:านการทุจริตของผู:บริหารเทศบาลตําบลจันดี 
  2)เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน?ของสาธารณะของข:าราชการฝrายการเมือง 
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ข:าราชการฝrายบริหารบุคลากรของเทศบาลตําบลจันดีรวมถ ึงประชาชนในท:องถ ิ่น 

 
3)เพ่ือให:การบริหารราชการของเทศบาลตําบลจันดีเป3นไปตามหลักบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี(GoodGovernance) 
4)เพ่ือส=งเสริมบทบาทการมีส=วนร=วม(people'sparticipation)และตรวจสอบ(People’saudit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารก ิจการของเทศบาลตําบลจันดี 
5)เ พ่ือพ ัฒนาระบบกลไกมาตรการรวม ถึง เครือข=ายในการตรวจสอบการปฏ ิบัติราชการของเทศบาลตําบลจันดี 

 
4.เป 
าหมาย 

1) ข:าราชการฝrายการเมืองข:าราชการฝrายบริหารบุคลากรของเทศบาลตําบลจันดีรวมถึงประชาชนในทองถ่ินมี
จิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน:าท่ีราชการให:บังเกิดประโยชน?ส ุขแก=ประชาชนท:องถ่ินปราศจากการ
ก=อให:เกิดข:อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห=งผลประโยชน?และแสวงหาประโยชน?โดยม ิชอบ 

 
2)เครื่องม ือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป�องกันปFญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข:าราชการ 
3)โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให:สาธารณะและภาคประชาชนเข:ามามีส=วนร=วมและตรวจสอบการ

ปฏ ิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลจันดี 
4)กลไกมาตรการรวมถึงเครือข=ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค?กรปกครองส=วน 

ท:องถ ิ่นท ี่มีเข็มแข ็งในการตรวจสอบควบค ุมและถ=วงดุลการใช:อำนาจอย=างเหมาะสม 
5)เทศบาลตําบลจันดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป3นท ี่

ยอมรับจากท ุกภาคส=วน 
 
5.ประโยชน(ของการจ ัดทำแผน 

1)ข:าราชการฝrายการเมืองข:าราชการฝrายบริหารบุคลากรของเทศบาลตําบลจันดีรวมถึงประชาชนในท:องถ่ินมี
จิตสำนึกรักท:องถ่ินของตนเองอันจะนำมาซึ่งการสร:างค=านิยมและอุดมการณ?ในการต=อต:านการทุจริต(Anti-Corruption)จาก
การปลูกฝFงหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐก ิจพอเพ ียงท ี่สามารถนํามาประยุกต?ใช:ในการทำงานและ
ช ีว ิตประจําว ัน 

2)องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินสามารถบริหารราชการเป3นไปตามหลักบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดี
(GoodGovernance)ม ีความโปร=งใสเป3นธรรมและตรวจสอบได: 

3)ภาคประชาชนม ีส=วนร=วมตั้งแต=ร=วมค ิดร=วมทำร=วมตัดส ินใจรวมถ ึงร=วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองทีม่ ีจ ิตสำนึกรัก
ท:องถ ิ่นอ ันจะนํามาซึ่งการสร:างเครือข=ายภาคประชาชนท ี่มีความเข็มแข ็งในการเฝ�าระว ังการท ุจริต 

4)สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข=ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค?กรปกครองส=วนท:องถ ิ่นท ั้งจากภายในและภายนอกองค?กรท ี่มีความเข็มแข ็งในการเฝ�าระว ังการท ุจริต 

5)องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำการท ุจริตและ
ประพฤติม ิชอบจนเป3นท ี่ยอมรับจากท ุกภาคส=วนให:เป3นองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินตนแบบด:านการป�องกันการทุจริตอันจะ
ส=งผลให:ประชาชนในท:องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให:ความร=วมมือกันเป3นเครือขายในการเฝ�าระว ังการท ุจริตท ี่เข็มแข ็ง
อย=างยั่งยืน 
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สวนท ี่ 3 
 
ม ิติที่ 1 การสร:างสังคมท ี่ไม=ทันต=อการท ุจร ิต 
1.1 การสร:างจิตสำน ึกและความตระหน ักแก=บ ุคลากรท ั้งข:าราชการการเม ืองฝ =ายบร ิหารข:าราชการการเม ืองฝrายสภาท:องถ่ิน
และฝ =ายประจำขององค?กรปกครองส=วนท:องถ ิ่น 
1.1.1 สร:างจ ิตสำน ึกและความตระหน ักในการปฏ ิบัต ิราชการตามอำนาจหน:าท ี่ให:บ ังเก ิดประโยชน?ส ุขแก=ประชาชนในท:องถ ิ่น 
 

ช ื่อโครงการ:โครงการบร ิหารงานตามหล ักธรรมาภิบาล 
 

๑.หล ักการและเหต ุผล 
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good   Governance)เป3นหลัก 

สำคัญในการบริหารและการปฏิบัต ิงานจะต:องมีความสุจริตโปร=งใสและสามารถตรวจสอบได:รวมทั้งเป3นการเสริมสร:างจิตสํานึก
ในการทำงานและความร ับผ ิดชอบต=อหน:าท ี่ของตนเองนอกจากนี้ยังต:องมีการส=งเสร ิมคุณธรรมและจร ิยธรรมเพ ื่อให:สามารถ
ปฏิบัต ิงานร=วมก ันได:อย=างมีประส ิทธ ิภาพและนำไปสู=การพ ัฒนาองค?กรอย=างต=อเนื่องอีกทั้งสามารถแก:ปFญหาความขัดแย:งภายใน
องค?กรได:อีกด:วยจากสภาพปFญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เป3นปFญหาเรื้อรังที่มีส=วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึง
จำเป3นอย=างยิ่งท่ีจะต:องมีการป�องกันและแก:ไขปFญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย=างจริงจังในสถานการณ?วิกฤตปFญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในส ังคมไทยดังกล=าวท ุกภาคส=วนในส ังคมไทยต=างเห็นพ:องตรงก ันว=าการท ี่จะทําให:ปFญหาการคอรัปชั่นลดน:อยลงและ
หมดไปได:ในที่สุดนั้นต :องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช:กับทุกภาคส=วนไม=ว=าจะเป3นภาคส=วนการเมืองภาคราชการภาคธุรกิจ
เอกชนตลอดจนภาคประชาส ังคมอย=างเข:มงวดจร ิงจังพรอมท ั้งสร:างท ัศนคติใหม=ปล ูกจิตสำน ึกของคนไทยรวมต:านภัยการท ุจร ิต
ควบคู=กับการเปลี่ยนแปลงค=านิยมไปในทิศทางที่ไม=เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่นทั้งน้ีกลไกการนําหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด:วยความชอบธรรมความโปร=งใสความร ับผ ิดชอบและการตรวจสอบได:ความมีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลและการมี
ส=วนร=วมของประชาชนไปเป3นแนวทางในการบร ิหารจัดการน ั้นปรากฏอยู=ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห=ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปFจจุบันซ่ึงได:วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป3นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน=วยงานองค?กรต=างๆของภาคร ัฐจึงน ับเป3นการส=งส ัญญาณเช ิงบวกให:เห็นว=าประเทศไทยมพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ ้นแล:วแต=อย=างไรก็ตามสำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป3นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน=วยงานหรือองค?กรภาครัฐนั้นปFจจุบันยังคงอยู=บนความหลากหลายในองค?ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด:วย
หลักความชอบธ รรม(Legitimacy)ห ลักคว าม โปร=ง ใ ส(Transparency)หลักความร ับผ ิดชอบและการตรวจสอบได:
(Accountability)หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)และหลักการมีส=วนร=วม(Participation)ดังนั้นการพิจารณาคัดเล ือก
น ําองค?ประกอบหล ักของธรรมาภิบาลเหลาน ั้นมาใช:เป3นเคร ื่องมือกลไกในการสร:างมาตรฐานด:านความโปร=งใสสําหรับหน=วยงาน
หรืองค?กรใดๆจะต:องคํานึงถึงกรอบเป�าหมายวัตถุประสงค?แนวทางหรือวิธการดําเนินงานที่หน=วยงานองค?กรสามารถปฏิบัติ
เพ ื่อสร:างระบบบร ิหารก ิจการบ:านเมืองและส ังคมท ี่ด ีได:ต=อไป 

ดังน ั้นเพ ื่อประโยชน?ในการบร ิหารราชการของเทศบาลตําบลจันดี จึงได:จัดทําโครงการ 
บร ิหารงานตามหล ักธรรมาภิบาลข ึ้น 
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๒.ว ัตถ ุประสงค( 
1. เพ ื่อให:ผู:บร ิหารท:องถ ิ่นบุคลากรขององค?กรมีความรู:ความเข:าใจในเร ื่องหล ักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจร ิยธรรม 
2. เพ ื่อให:ผู:บร ิหารท:องถ ิ่นบุคลากรมีความรู:ความเข:าใจและให:ความสําคัญกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติม ิชอบ (Anti Corruption) 
3.เพื่อให:ผู:บริหารท:องถ่ินบุคลากรมีความรู:ความเข:าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงและสามารถน ําไป

ประยุกต?ใช:ในการท ํางานและการดําเน ินช ีวิตได: 
4. เพื่อให:ผู:บริหารท:องถ่ินบ ุคลากรสามารถนำองค?ความรู:ต=างๆไปประย ุกตใช:ในการทำงานให:กับองค ?กรได:อย=างมี

ประส ิทธ ิภาพ 
 
๓.เป=าหมาย 
ผู:บร ิหารท:องถ ิ่นสมาช ิกสภาท:องถ ิ่นพน ักงานเทศบาลและพน ักงานจ:าง 
 
5.พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลตําบลจันด ี
 
6.ว ิธ ีด ําเน ินการ 
1. จัดท ําโครงการเพ ื่อขออน ุม ัต ิจากผ ู:บร ิหารท :องถ ิ่น 
2. มอบงานให:กับผู:ร ับผ ิดชอบโครงการและผู:ท ี่เก ี่ยวข :องเพ ื่อวางแผนและจัดเตร ียมโครงการ 
3. ประสานงานก ับหน =วยงานท ี่เก ี่ยวข :องเพ ื่อจัดหาว ิทยากร 
4. จัดท ําก ําหนดการและหัวข :อการอบรม 
5. สร ุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเน ินการตามโครงการให :ผู:บร ิหารท :องถ ิ่นทราบ 
 
7.ระยะเวลาการด ําเน ินงาน 

ป ีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑–25๖๔ 
 
8.งบประมาณท ี่ใช
ในการด ําเน ินการ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู
ร ับผ ิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
10.ต ัวช ี้ว ัด/ผลล ัพธ ? 
1. ผู:บร ิหารท :องถ ิ่นบุคลากรขององค?กรมีความร ู:ความเข :าใจในเร ื่องหล ักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจร ิยธรรม 
2.ผู:บริหารท:องถ ิ่นบุคลากรมีความรู:ความเข:าใจและให:ความสำค ัญกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติม ิชอบ 
(Anti Corruption) 
3.ผู:บริหารท:องถ่ินบุคลากรมีความรู:ความเข:าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงและสามารถนำไปประยุกต?ใช:ใน
การท ํางานและการดําเน ินช ีวิตได: 
4.ผู:บริหารท:องถ ิ่นบุคลากรสามารถนำองค?ความรู:ต=างๆไปประย ุกต?ใช:ในการทำงานให :ก ับองค?กรได:อย=างมีประส ิทธ ิภาพ 
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1.ช ื่อโครงการ:โครงการสม ุดความด ีพน ักงานจ
าง 
 
2.หล ักการและเหต ุผล 

การบันท ึกการปฏิบัติงานประจําว ันโดยเฉพาะบุคลากรในองค?กรเป3นการสร:างระเบ ียบ 
วินัยในการปฏ ิบ ัติงานซึ่งในแต=ละว ันหากมีการจดบันท ึกว=าได:ท ําอะไรบ:างจะเป3นการทบทวนและสามารถย:อนกล ับมาเพื่อ
พ ิจารณาปรับปร ุงการทำงานในแต=ละก ิจกรรมได:รวมถ ึงหัวหน :าผู:บังคับบัญชาสามารถใช:เป3นหล ักฐานในการอ :างอ ิงท ี่ใช:ในการ
ประเมินผลงานย ังสังผลให :การประเมินเป3นท ี่ยอมร ับภารกิจท ี่ได:รับมอบหมายได:ปฏิบ ัต ิงานด:วยความสําเร็จความซื่อสัตย?สุจริต
ลุล =วงหรือไม=อย=างไรและหัวหน:างานสามารถวางแผนต=อไปได:ประเม ินทักษะและผลการปฏิบัต ิงานของพนักงานจ:างได :ซ ึ่งจะส =งผล
ให:เห ็นว =าค=าของคนอยู=ท ี่ผลของงานหร ืออาจจะมีผู:ร =วมงานอ ื่นมาอ =านแล:วมีกรณ ีศึกษาจากปFญหาท ี่เก ิดข ึ้นคลัายก ันท ําให:ทราบถ ึง
ว ิธีการแก:ไขเก ิดการแลกเปล ี่ยนความรู:ซึ่งก ันและก ันในองค?กร เทศบาลตําบลจันดี เห็นความส ําคัญของการบันท ึกประจําว ัน
ดังกล=าวจึงได:จัดทำสมุดความดีพนักงานจ:างโดยให:พนักงานจ:างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําว ันเพื่อเป3นเครื่องม ือในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัต ิงานด :วยความร ับผ ิดชอบซึ่งเป3นงานท ี่ได :ร ับมอบหมายและเก ิดประโยชน?แก =องค?กรเป3นการสร :างระเบียบ
ว ินัยส=งเสริมการสร:างจิตสํานึกท ี่ดีในการปฏิบัต ิงานด:วยความซ่ือส ัตย?ส ุจร ิต 
 
3.ว ัตถ ุประสงค ( 
3.1 เพ ื่อเป3นช=องทางในการส ื่อสารระหว =างหัวหน:างาน ปลดัเทศบาลและพน ักงาน 
3.2 เพ ื่อเป3นประโยชน ?ในการติดตามงานท ี่พน ักงานจ:างได:ปฏิบัติ 
3.3 เพ ื่อเป3นการสร :างจิตส ําน ึกในการปฏิบัต ิงานด:านความร ับผ ิดชอบซื่อตรงซื่อส ัตย?ส ุจร ิตต=องานท ี่ได :ร ับมอบหมาย 
 
4.เป 
าหมาย 

พน ักงานจ:างเทศบาลตําบลจันดี 
 
5.ระยะเวลา 

ป� งบประมาณพ.ศ.25๖๑–25๖๔ 
 
6.ว ิธ ีด ําเน ินการ 

6.1กำหนดให:พนักงานและลูกจ :างทุกคนเข ียนสมุดการบ:านโดยบ ันทึกผลการปฏิบ ัติงานประจำทุกว ันและส=งให:
หัวหน :าส=วนราชการท ุกว ันจันทร? 

6.2รวบรวมเป3นข:อมูลส ําหร ับผู:บร ิหารให :พ ิจารณาผลการปฏิบัต ิงานพน ักงานประจําป� 
 
7. งบประมาณ 
ไม=ใช:งบประมาณในการดําเน ินโครงการ 
 
8.สถานท ี่ด ําเน ินการ 

เทศบาลตําบลจันด ี
 
9.ผู:ร ับผ ิดชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
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10.ต ัวช ี้ว ัด/ผลล ัพธ ( 
10.1 มีการส ื่อสารระหว =างผู:บังคับบัญชาและพน ักงานส=งเสร ิมให:ปฏิบัต ิงานเป3นไปตามเป�าหมาย 
10.2 มีการติดตามผลงานท ําให:สามารถทราบผลการท ํางานเมื่อเก ิดปFญหาสามารถแก:ไขได: 
10.3 พน ักงานจ:างท ํางานดวยความซื่อส ัตย?ส ุจร ิตเก ิดความร ับผ ิดชอบในหน :าท ี่ได:ร ับมอบหมายตามก ําหนด 
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1.ช ื่อโครงการ: โครงการส=งเสริมค ุณธรรมและจร ิยธรรมในการป :องก ันการท ุจร ิต 
 
2.หล ักการและเหต ุผล 

บุคลากรหร ือทร ัพยากรบ ุคคลในองค?กรเป ็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค?กรไปสู=ความสำเร็จท ั้ง
ด:านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค?กรนั้นๆย =อมประสบความสำเร็จมีความเจร ิญก :าวหน:าต =อไปทั้งนี้ข ึ้นอยู=ก ับบุคลากรท ี่
ม ีคุณภาพส ูงมีความร ู:ความสามารถมีท ักษะต =างๆในการปฏิบัต ิงานมีประสบการณ?ม ีความรู:และเข:าใจงานเป ็นอย=างดีเมื่อดีร ับบทบาท
ให:กระท ําหน :าท ี่ใดๆแล:วย=อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆได :อย=างถูกต:องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข:ามหากบุคลากรใน
องค?กรด :อยความสามารถไร:อุดมการณ?ไม=มีทักษะหรือประสบการณ?ที่จำเป3นในการทำงานย=อมทำให:องค?กรน ั้นๆด:อยพ ัฒนาหร ือ
เจร ิญก:าวหน:าได:อย=างล=าช:านอกจากบุคลากรท ี่ม ีความรู:ความสามารถมีทักษะและประสบการณ?การท ํางานส ูงแล:วย=อมมีคุณธรรม
จร ิยธรรมในการป�องก ันการท ุจร ิตมีจรรยาบรรณค=านิยม  บุคลิภาพหรือค ุณลักษณะเอนกประสงค?เป3นตัวช ี้นําทางในการ
ปฏิบัต ิงานตามตําแหน =งหน:าท ี่และบทบาทแห=งตนเองบุคลากรท ี่ปฏิบัต ิหน :าท ี่โดยยึดมั่นในหล ักคุณธรรมจริยธรรมมจ ิตสำนึกท ี่ด ีมี
ความซื่อส ัตย ?สุจริตมีความร ับผิดชอบตั้งใจทำงานด:วยความท ุ=มเทเส ียสละมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟ��อเผื ่อแผ=ต=องานต=อ
หน=วยงานต=อเพื่อนร =วมงานและผู:มาขอร ับบ ูรการหรือรักษาผลประโยชน?ของประชาชนและประเทศชาติแล:วย=อมนำพา
องค?กรหรือหน=วยงานมุ=งไปสู=ความเจริญก:าวหน:ามากยิ่งขึ้นม ีความโปร =งใสม ีการป�องก ันการท ุจร ิตและสามารถตรวจสอบได :ตาม
หล ักการแห=งธรรมาภิบาล 
เทศบาลตําบลจันด ีจ ึงได:จัดโครงการส=งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป�องกันการทุจริตข้ึนเพ่ือเป3นการส=งเสร ิมและ
สน ับสน ุนให:บุคลากรภายในประกอบด:วยคณะผู:บริหารสมาชิกสภาฯ ข :าราชการและพนักงานจ:างตลอดทั้งประชาชนท ั่วไปให:ม ี
ความรู:ความเข:าใจในหล ักธรรมทางพระพ ุทธศาสนาสามารถน ํามาประยุกต?ใช:ในการปฏิบัต ิงานให:ห=างไกลจากการท ุจร ิตและการ
ดําเน ินช ีวิตประจําว ันได:อย=างปกติสุข รู:จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัตตามระเบียบกฎหมายและข:อบังคับมีเจตคติท ี่ดีมี
จรรยาบรรณว ิชาช ีพต=อตนเองต=อการท ํางานต=อเพ ื่อนร=วมงานต=อผู:มาขอรับบูรการต=อผู:บังคับบัญชาและต=อประเทศชาติบ:านเมือง
ต=อไป 
 
3.ว ัตถ ุประสงค ( 

2.1 เพ ื่อให:บุคลากรมีความรู:ความเข:าใจในหล ักธรรมทางพระพ ุทธศาสนา 
2.2 เพ ื่อให:บุคลากรสามารถน ําหล ักธรรมทางพระพ ุทธศาสนามาประยุกต?ใช:ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได:

อย=างถ ูกต:อง 
2.3 เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติค=านิยมและเจตคติของบุคลากรต =อองค?กรต =อการทำงานต=อเพื่อนร=วมงานต =อผู:มาขอร ับ

บร ิการและต=อผู:บังคับบัญชาให:ด ีย่ิงข ึ้น 
2.4 เพ่ือให:สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรมจร ิยธรรมมีความซื่อสัตย?สุจริตให:แก=บุคลากร

ของเทศบาลตําบลจนัดี 
 
4.กลุมเป=าหมาย 

คณะผู:บร ิหารสมาช ิกสภาฯ ข :าราชการ/พน ักงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
  วัด หรือสถานปฏิบัติธรรมต=าง ๆ 
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6. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
จัดปฏิบัต ิธรรม (สวดมนต ?ท ําว ัตรเช:า) เดือนละ ๑ คร้ัง ระหว =างเดือนมกราคม – ธ ันวาคม  

พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
7. ก ิจกรรมและว ิธ ีการด ําเน ินการ 

6.1  ติดต=อประสานและขอความร=วมมือไปยังว ัด(สถานท ี่ปฏิบัต ิธรรม/ว ิป ัสสนากรรมฐาน) 
6.2 ช ี้แจงรายละเอ ียดและวางแผนการดําเน ินงานตามโครงการฯ 
6.3 จัดท ํารายละเอ ียดโครงการฯก ําหนดการและหล ักส ูตรการจัดการอบรมฯ 
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1.1.2 สร:างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ตัวอย=างท่ี 1 

1. ชื่อกิจกรรม : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจันดี” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตําบลจันดีได:ประกาศใช:ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจันดี พ.ศ. 25๕๒ โดยกําหนดกลไกและ
ระบบในการบังคับใช:อย=างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝrาฝ นหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล=าวให:ถือว=าเป3นการ
กระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร:ายแรงแห=งการกระทํา ประกอบกับได:มีประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช   เรื่อง หลักเกณฑ?และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ:างประจํา 
และพนักงานจ:าง กําหนดให:พนักงานเทศบาล ลูกจ:างประจํา และพนักงานจ:างของเทศบาล มีหน:าที่ดําเนินการให:เป3นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน?ส=วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให:บริการแก=ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต:องยึดมั่นในค=านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได:แก= ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย
สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน?ของประเทศชาติเหนือกว=าประโยชน?ส=วนตน และไม=มีประโยชน?ทับซ:อนยืนหยัดทําในส่ิงที่
ถูกต:อง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย ให:บริการแก=ประชาชนด:วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม=เลือกปฏิบัติ ให:ข:อมูลข=าวสารแก=
ประชาชนอย=างครบถ:วน ถูกต:อง และไม=บิดเบือนข:อเท็จจริงมุ=งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร=งใส และ
ตรวจสอบได: ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป3นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค?กร 
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได:กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข:าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชน?อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือกําหนดให:ข:าราชการต:องละเว:นจากการแสวงหาประโยชน?ที่มิ
ชอบ โดยอาศัยตําแหน=งหน:าที่และไม=กระทําการอันเป3นการขัดกันระหว=างประโยชน?ส=วนตนและประโยชน?ส=วนรวม ตามนัยหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลจันดี ควรนําแนวทางการดําเนินการ
ดังกล=าวมาปรับใช:เป3นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือให:เกิดความโปร=งใสในการปฏิบัติงานและเป3นท่ีเชื่อถือไว:-
วางใจของประชาชน  

เทศบาลตําบลจันดีได:จัดทํามาตรการ “ส=งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจันดี” ข้ึน เพื่อให:-
บุคลากรทั้งฝrายการเมืองและฝrายประจําทุกระดับนําไปใช:ในการปฏิบัติหน:าท่ีด:วยความซื่อสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม=
กระทําการอันเป3นการขัดกันแห=งผลประโยชน?หรือการมีผลประโยชน?ทับซ:อน 

3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือเป3นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข:าราชการที่สร:างความโปร=งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
เป3นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป3นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย=างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค?กรและระดับบุคคลและเป3น
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด:านต=างๆ ของเทศบาลตําบลจันดีเพื่อให:การดําเนินงานเป3นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือทําให:เกิดรูปแบบองค?กรอันเป3นที่ยอมรับ เพิ่มความน=าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก=ผู:รับบริการและประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจนผู:มีส=วนได:เสีย 

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหว=างองค?กรและข:าราชการในทุกระดับ โดยให:ฝrายบริหารใช:อํานาจในขอบเขต สร:างระบบ
ความรับผิดชอบของข:าราชการต=อตนเอง ต=อองค?กร ต=อผู:บังคับบัญชาต=อประชาชนและต=อสังคมตามลําดับ 

3.5 เพ่ือป�องกันการแสวงหาประโยชน?โดยมิชอบและความขัดแย:งทางผลประโยชน?ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสร:างความ
โปร=งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู:บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ:างประจํา และพนักงานจ:างทั่วไป 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจันดี 

6. วิธีดําเนินการ 
1. เผยแพร=ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจันดีเพื่อใช:เป3นค=านิยมสําหรับองค?กร ข:าราชการทุกคนพึงยึดถือเป3น

แนวทางปฏิบัติควบคู=ไปกับระเบียบและกฎข:อบังคับอ่ืนๆ อย=างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เผยแพร=ประชาสัมพันธ?เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจันดี เป� ดเผยเป3นการท่ัวไปแก=สาธารณชนให:มี

ส=วนร=วมรับรู:และร=วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข:อมูลข=าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให:ข:อมูลข=าวสารตาม
เกณฑ?มาตรฐานความโปร=งใสและตัวชี้วัดความโปร=งใสของหน=วยงานของรัฐเป3นข:อมูลข=าวสารที่ต:องจัดไว:ให:ประชาชนตรวจดูได:-
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
9. ผู
รับผิดชอบ 

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจ:าหน:าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจันดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

คณะผู:บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ:างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล
จันดี 
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1.1.3 สร:างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม=กระทําการอันเป3นการขัดกันแห=งผลประโยชน?หรือการมีผลประโยชน?ทับซ:อน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให:ความรู:เรื่อง ผลประโยชนทับซ:อนให:กับพนักงานส=วนตําบลและพนักงานจ:างของเทศบาลตําบลจันดี 
2. หลักการและเหตุผล 

ด:วยสถานการณ?หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน?ส=วนตนเข:ามาเก่ียวข:องจนส=งผลกระทบต=อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน:าท่ีในตําแหน=ง การกระทําดังกล=าวอาจเกิดข้ึนโดยรู:ตัวหรือไม=รูตัว ท้ังเจตนาหรือไม=เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป3นการ
ปฏิบัติสืบต=อกันมาจนไม=เห็นว=าจะเป3นส่ิงผิดแต=อย=างใด พฤติกรรมเหล=าน้ีเป3นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ:าหน:าที่ของ
รัฐท่ีต:องคํานึงถึงผลประโยชน?สาธารณะ (ประโยชน?ของส=วนรวม) แต=กลับตัดสินใจปฏิบัติหน:าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน?ของตนเอง
หรือพวกพ:อง“ผลประโยชน?ทับซ:อน” หมายถึง สถานการณ?ที่เจ:าหน:าที่ของรัฐมีผลประโยชน?ส=วนตนอยู= และมีการใช:อิทธิพลตาม
อํานาจหน:าที่และความรับผิดชอบเพื่อให:เกิดประโยชน?ส=วนตัว โดยก=อให:เกิดผลเสียต=อผลประโยชน?ส=วนรวม ผลประโยชน?ทับซ:อน
มีหลากหลายรูปแบบ ไม=จํากัดอยู=ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย?สินเท=านั้น แต=รวมถึงผลประโยชน?อ่ืนๆ ที่ไม=ใช=รูปตัวเงินหรือทรัพย?สิน
ก็ได: อาทิ การแต=งตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหน=งในองค?กรต=างๆ ท้ังในหน=วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท 
จํากัด หรือการที่บุคคลผู:มีอํานาจท่ีตัดสินใจให:ญาติพ่ีน:องหรือบริษัทท่ีตนมีส=วนได:ส=วนเสียได:รับสัมปทานหรือผลประโยชน?จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย:งกันระหว=างผลประโยชน?ส=วนตนและผลประโยชน?ส=วนรวม ซ่ึงในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 หน=วยงานภาครัฐทุกหน=วยงานต:องเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปร=งใสในการดําเนินงานของ
หน=วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให:หน=วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค?กร เพื่อให:ความรู:เรื่องการป�องกันผลประโยชน?
ทับซ:อนแก=เจ:าหน:าท่ี เพ่ือป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 

ดังน้ัน เทศบาลตําบลจันดี จึงได:จัดกิจกรรมให:ความรู: ความเข:าใจการป�องกันผลประโยชน?ทับ 
ซ:อนแก=บุคลากรในเทศบาลตําบลจันดี เพ่ือป�องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได:จัดกิจกรรมป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 
ผ=านการประชุมผู:บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให:พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เป3นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม=ให:เกิดผลประโยชน?ทับซ:อน 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:ความรู: ความเข:าใจแก=พนักงานส=วนตําบล พนักงานจ:างเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 
3.2 เพ่ือเสริมสร:างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร=งใสของข:าราชการและเจ:าหน:าท่ีของเทศบาลตําบลจันดี 
3.3 เพ่ือเสริมสร:างให:ข:าราชการและเจ:าหน:าที่ของเทศบาลตําบลจันดี มีจิตสํานึก ค=านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความ

ซื่อสัตย? สุจริต มุ=งมั่นทํางานอย=างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส=งผลให:หน=วยงานปลอดจากการทุจริตคอร?รัปชันมุ=งสู=การ
เป3นข:าราชการท:องถ่ินไทยใสสะอาด 
4. เป=าหมาย 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ:างเทศบาลตําบลจันดี 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีการดําเนินการ 

จัดประชุมพนักงานเทศบาล และให:ความรู:เรื่องผลประโยชน?ทับซ:อน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
ตัวชี้วัดพนักงานเทศบาลและพนักงานจ:างมีความเข:าใจเร่ืองผลประโยชน?ทับซ:อน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ:างมี

ความรู:เก่ียวกับผลประโยชน?ทับซ:อนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไม=ยุ=งเก่ียวกับผลประโยชน?ทับซ:อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“มาตรการจัดทําคูมือการป=องกันผลประโยชน(ทับซ
อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต:การนําของพลเอกประยุทธ? จันทร?โอชา ได:ให:ความสําคัญกับการผลักดันให:การป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป3นวาระแห=งชาติและรัฐบาลได:แถลงนโยบาย 11 ด:านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส=งเสริมการบริหารราชการ แผ=นดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
ค=าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให:เหมาะสมและเป3นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดีเพื่อสร:างความเชื่อม่ันวางใจในระบบ
ราชการเสริมสร:างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให:มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน?ทับซ:อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปFจจุบันหน=วยงานต=างๆ เช=น สํานักงาน ก.พ. จึงได:เผยแพร= องค?ความรู:ท่ีเก่ียวข:องกับการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน?ทับซ:อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
แห=งชาติร=วมกับสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค?กรตามรัฐธรรมนูญได:จัดทํา
ยุทธศาสตร?ชาติ ว=าด:วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมอืการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร=งใสการดําเนินงานของหน=วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ป�งบประมาณพ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด:าน อันรวมถึงการต=อต:านการทุจริตในองค?กรซึ่งสนับสนุน
ให:หน=วยงานภาครัฐดําเนินการเร่ืองเก่ียวกับผลประโยชน?ทับซ:อนผ=านกิจกรรมต=างๆอันรวมถึงการให:ความรู:ตามคู=มือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อนแก=เจ:าหน:าท่ีในหน=วยงานด:วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร?
ชาติว=าด:วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตข:างตนและเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร=งใสในการ
ดําเนินงานของหน=วยงานภาครัฐการปฏิบัติให:เป3นกลไกสําคัญที่จะป�องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต=อการมี
ผลประโยชน?ทับซ:อนของเจ:าหน:าท่ีในภาครัฐเทศบาลตําบลจันดี จึงได:ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู=มือการ
ป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อนข้ึนเพื่อเป3นประโยชน?ในการเสริมสร:างความรู:ความ เข:าใจแก=บุคลากรให:เกิดความตระหนักถึงปFญหา
ในเรื่องดังกล=าวรวมท้ังเป3นข:อมูลให:ประชาชนและผู:สนใจได:ศึกษาเพ่ือเป3นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงค?สร:าง
สังคมไทยให:เป3นสังคมท่ีใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให:เทียบเท=าระดับมาตรฐานสากลได:ต=อไป 

3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือผลิตคู=มือการป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อนของเทศบาลตําบลจันดี ให:บุคลากรผู:ปฏิบัติงานนําไปเป3นองค?ความรู:

ในการทํางานให:เป3นไปด:วยความถูกต:อง 
3.2 เพ่ือเป3นประโยชน?ในการเสริมสร:างความรู:ความเข:าใจแก=บุคลากรให:เกิดความตระหนักถึงปFญหาการทุจริตคอร?รัปชัน 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู=มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อนของเทศบาลตําบลจันดี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 กองวิชากรและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 

6. วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข:อมูล 
2. จัดทํา (ร=าง) คู=มือการป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 
3. ตรวจสอบความถูกต:อง 
4. จัดทําคู=มือการป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 
5. แจกจ=ายให:บุคลากร 
 



18 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณพ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช=งบประมาณ 

9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
มีการจัดทําคู=มือการปฏิบัติงานเพื่อป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 
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1.2 การสร
างจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในท
องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : รักนํ้า รักปLา รักษาแผนดิน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปMนมา 

เนื่องด:วยปFจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change) ที่ทําให:อุณหภูมิโลกสูงข้ึนหรือท่ีเรียกว=าสภาวะโลกร:อนซึ่งส=งผลให:เกิดปรากฏการณ?ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย? อาทิ เกิดความแห:งแล:งมีไฟไหม: ปrาฝนตกไม=ตรงฤดูกาลอากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม=
เคยมีหิมะตก เป3นต:น ส=วนหน่ึงเป3นผลมาจากการตัดไม=ทําลายปrาของมนุษย? ดังน้ันประเทศต=างๆทั่วโลกจึงได:ร=วมมือกันป�องกัน
และแก:ไขภาวะโลก ร:อนซ่ึงเป3นปFญหาท่ีสําคัญส=งผลกระทบต=อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
การอนุรักษ?ทรัพยากรน้ําและปrา รวมทั้งสร:างจิตสํานึกให:ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล:อม และอนุรักษ?ทรัพยาการธรรมชาติ  จึง
เป3นหนทางหนึ่งในการแก:ไขปFญหาภาวะโลกร:อน ปFญหาภัยแล:ง และปFญหานํ้าท=วมโดยตรง 
  เทศบาลตําบลจันดี จึงได:จัดทําโครงการ“รักน้ํา รักปrา รักษาแผ=นดิน ข้ึนในพ้ืนท่ีตําบล 
จันดี  เพ่ือให:ประชาชนได:มีส=วนร=วมในการอนุรักษ?ทรัพยากรน้ําและปrา ทําให:เมืองน=าอยู=สวยงาม (Beautified City) และร=วม
ถวายเป3นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล=าว ดังน้ันกองช=างเทศบาลตําบลจันดี จึงได:จัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้นสวนสาธารณะและพ้ืนท่ีว=างเปล=าในเขตเทศบาลตําบลจันดี เพ่ือให:เกิดความร=มรื่นแก=ชุมชนพร:อมท้ังเป3นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:ประชาชนตระหนักในคุณค=าของสิ่งแวดล:อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป3นสาธารณะร=วมกัน 
3.2 เพ่ือส=งเสริมสนับสนุนให:ชุมชนเข:ามามีส=วนร=วมในการอนุรักษ?ทรัพยากรนํ้า และปrาโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล 
3.3 เพ่ือให:ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช:ในชีวิตประจําวันเกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค=าทรัพยากรที่มี 
3.4 ส=งเสริมสนับสนุนให:ชุมชนเป3นเมืองน=าอยู= สวยงาม (Beautified City) สร:างความร=มรื่นและคลายร:อนแก=ประชาชน 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
ผู:บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร=วมกันปลูกต:นไม: ภายในเขตเทศบาล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลจันดี  อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 ประสานงานกับส=วนราชการองค?กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ=มพลังมวลชนและประชาชนในท:องถ่ินเข:าร=วม

กิจกรรม 
6.2 ประสานงานกับหน=วยงานท่ีเก่ียวข:องและองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินในพ้ืนท่ีให:จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อปลูกต:นไม: 
6.3 จัดซ้ือกล:าไม: พันธุ?ไม: เพื่อใช:ในโครงการ 
6.4 ดําเนินการปลูกต:นไม:โดยส=วนราชการ องค?กร ภาคเอกชน สถาบันการศึกษากลุ=มพลังมวลชนและประชาชนใน

ท:องถ่ิน 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อมเทศบาลตําบลจันดี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
       ป�งบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
    ๑๐,๐๐๐ บาท 
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9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
       กองช=าง เทศบาลตําบลจันดี 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ( 

10.1 ทําให:ผู:เข:าร=วมกิจกรรมมีความเข:าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 
10.2 ทําให:เพิ่มพื้นที่ปrาไม:และส่ิงแวดล:อมที่ดีและช=วยลดภาวะโลกร:อน 
10.3 ทําให:ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 
10.4 ทําให:เยาวชนและกลุ=มพลังมวลชนใช:เป3นแนวทางในการสร:างความสามัคคีและสร:างความร=มรื่นในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

1.3 การสร:างจิตสํานึกและความตระหนักแก=เด็กและเยาวชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน:องท=องธรรมะ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปFจจุบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว ทําให:เยาวชน นักเรยน นักศึกษา 
หลงเพลิดเพลินในกระแสค=านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว=าเป3นส่ิงที่งมงาย ไร:สาระ ล:าสมัย จึง
ดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีจะทําให:ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก:ปFญหาต=างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได: จึงมี
แนวโน:มในการ ดําเนินชีวิตที่ผิด ก=อให:เกิดความเครียดจนอาจจะแก:ปFญหาด:วยการฆ=าตัวตาย หรือแก:ปFญหาด:วยการพ่ึงยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเป3นกลุ=มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถ
ช=วยกันเสริมสร:างกิจกรรมที่เป3นประโยชน?ต=อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป3นวัยที่มีความคิด สร:างสรรค? มี
พลังและศักยภาพมาก การกระตุ:นให:เด็กและเยาวชนกล:าคิด กล:าทํา กล:าแสดงออกในส่ิงที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิง
สร:างสรรค? สร:างให:พวกเขาตระหนักถึงคุณค=าของตนเองพร:อมมีภูมิคุ:มกัน รู:เท=าทันการเปลี่ยนแปลง ไม=ตกเป3นเหยื่อ หรือสร:าง
ปFญหาให:กับสังคม แต=กลับจะเป3นผู:พร:อมท่ีจะพัฒนาตนเองใหัเป3นทรัพยากรอันทรงคุณค=า เป3นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนา
ประเทศชาติเพ่ือความเจริญก:าวหน:าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต:องมีความรู:และศีลธรรมควบคู=กันไป เพื่อให:เยาวชน มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค=านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม  โครงการอบรม “พาน:องท=องธรรมะ”  เป3นโครงการท่ีช=วย
พัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝFงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป3นแนวทางการ
ประพฤติตนท่ีดี ให:มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก=ง ดี และ มีความสุข”  เพ่ือให:เด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไป
ประยุกต?ใช:ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีงดงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู=ร=วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด:วยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให:เป3นจิตท่ี
สมบูรณ?ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท:ายการพัฒนาปFญญา ให:เกิดปFญญาในการรู:จริง รู:เท=าทันทางเจริญทางเสื่อม
ปFจจัยท่ีก่ียวข:อง รู:วิธีการป�องกัน รู:วิธีแก:ไขปFญหา สร:างภูมิต:านทานให:กับตนเองด:วยคุณธรรม ให:เป3นผู:มีชีวิตอยู=อย=างรู:เท=าทันโลก 
นําพาชีวิตสู=ความสําเร็จเพ่ือ เก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:ผู:เข:าร=วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ�กปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันก=อให:เกิดความสัมพันธ?สามัคคีในหมู=
คณะ 
3.2 เพ่ือให:ผู:เข:าร=วมโครงการได:ฝ�กความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ= และการรู:จักแบ=งปFนซ่ึงกันและกัน 
3.3 เพ่ือให:ผู:เข:าร=วมโครงการมีพัฒนาการในด:านร=างกาย จิตใจ อารมณ?และการอยู=ร=วมกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให:ผู:เข:าร=วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน:าท่ีของตนเองและการมีส=วนรวม 
3.5 เพ่ือให:ผู:เข:าร=วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย? มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลจันดี 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
       เทศบาลตําบลจันดี 
 
 



22 

 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประชุมผู:เก่ียวข:องกําหนดจัดงาน 
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหน=วยงานที่เก่ียวข:องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ?เชิญชวนโรงเรียนต=างๆ เข:าร=วมโครงการ 
6.5 แต=งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างตามระเบียบพร:อมทั้งภาพถ=ายกิจกรรม 
6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
      ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
           ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู:รับผิดชอบ 

กองการศึกษา  เทศบาลตําบลจันดี 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 ผู:เข:าร=วมโครงการมีพัฒนาการทางด:านร=างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติปFญญาแก=เด็ก 
10.2 ผู:เข:าร=วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน:าที่ของตนเอง 
10.3 ผู:เข:าร=วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย? สุจริต มีวินัย 
10.4 ผู:เข:าร=วมโครงการได:รับความรู:เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต=อต:านการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปMนมา 

ปFญหาการทุจริตคอร?รัปชันเป3นปFญหาท่ีทําลายสังคมอย=างรุนแรงและฝFงรากลึก เป3นปFญหา 
ที่สะท:อนวิกฤตการณ?ด:าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก:ไขปFญหาได:อย=างย่ังยืนนั้นคนในสังคมต:องมีค=านิยมใน
การรักความดีและรู:สึก ไม=ยอมรับพฤตกรรมทุจริตคอร?รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร:างค=านิยมที่ถูกต:องนั้นจะเป3น
รากฐานสําคัญเพื่อทําให:ทกคน เป3นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ปFจจุบันประชาชนจํานวนไม=น:อยเห็นปFญหาเรื่องการทุจริตคอร?รัปชั่นเป3นเร่ืองที่ยอมรับได:หากตนเองได:รับ ผลประโยชน?ด:วย 
สะท:อนให:เห็นว=าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝFงด:านคุณธรรม จริยธรรม อย=างยั่งยืน หากปล=อยให:ค=านิยมที่ ไม=ถูกต:อง เช=นน
เกิดข้ึนต=อไป ความล:มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและส=งผลเสียต=อสังคมในด:านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลตําบลจันดี ตระหนักถึงปFญหาที่เกิดข้ึน จึงได:จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ 
ต=อต:านการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุ:นให:เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปFญหาท่ีเกิดข้ึนและพร:อมที่จะเป3นกําลัง
สําคัญในการ ต=อต:านการทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป3นการป�องกันและแก:ไขปFญหาทุจริตที่ได:ผลท่ีสุด  
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือเป3นการสร:างจิตสํานึกด:านจริยธรรมและคุณธรรมให:เด็กและเยาวชน ไม=ยอมรบัพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปช่ัน และ
การโกงทุกรูปแบบ 

3.2 เพ่ือเสริมสร:างค=านิยมท่ีถูกต:องให:กับเด็กและเยาวชน และให:เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ 
ซื่อสัตย?สุจริต 

3.3 เพ่ือส=งเสริมให:เด็ก และเยาวชนได:ฝ�กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย=างสร:างสรรค?มีคุณค=าในทางภาษาที่ส่ือถึง การ
ต=อต:านการทุจริต 

3.4 เพ่ือให:เด็กและเยาวชน รู:จักใช:เวลาว=างให:เกิดประโยชน? และสร:างสรรค? 
 
4. เป=าหมาย 

เชิงปริมาณ 
เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลจันดี 

เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู: ตนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปFญหาการทุจริต 

คอร?รัปชั่นท่ีเกิดข้ึนและ พร:อมที่จะเป3นกําลังสําคัญในการต=อต:านการทุจริตคอร?รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.2 แต=งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
5.3 ประชาสัมพันธ?ให:เด็ก และเยาวชนส=งคําขวัญเข:าประกวด 
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ?ท่ีเทศบาลตําบลจันดีกําหนด 
5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตําบลจันดี 
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6. พ้ืนที่ดําเนินการ 
    เทศบาลตําบลจันดี 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 

๕,๐๐๐ บาท 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
       ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 
10. ผลที่คาดวาจะได
รับ 

10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม=ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีค=านิยมท่ีถูกต:อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย?สุจริต 
10.3 เด็กและเยาวชนได:ฝ�กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย=างสร:างสรรค?มีคุณค=าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการต=อต:านการ

ทุจริต 
10.4 เด็กและเยาวชนรู:จักใช:เวลาว=างให:เกิดประโยชน? และสร:างสรรค? 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป=องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอต
านการทุจริตของผู
บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม“ประกาศเจตจํานงต=อต:านการทุจริตของผู:บริหารองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการป.ป.ช. ได:จัดทํายุทธศาสตร?ชาติว=าด:วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล:ว  3 ฉบับ ปFจจุบันที่ใช:อยู=เป3นฉบับท่ี 3 เริ่มจากป� พ.ศ. 2560 จนถึงป� พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ=งสู=การเป3นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป3นสังคมมิติใหม=ท่ีประชาชนไม=เพิกเฉยต=อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได:รับความร=วมมือจากฝrายการเมือง
หน=วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ?รักษาผลประโยชน?ของชาติและประชาชนเพ่ือให:ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด:านความโปร=งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน? “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต:านทุจริต”มี
เป�าหมาย 
หลักเพ่ือให:ประเทศไทยได:รับการประเมินดัชนีการรับรู:การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม=น:อยกว=าร:อยละ 
50 ในป� พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได:นั้นการบริหารงานภาครัฐต:องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึนเจ:าหน:าที่ของรัฐ
และประชาชนต:องมีพฤติกรรมแตกต=างจากท่ีเป3นอยู=ในปFจจุบันไม=ใช=ตําแหน=งหน:าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได:กําหนด
ยุทธศาสตร?การดําเนินงานออกเป3น 6 ยุทธศาสตร? ๖ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร?ท่ี 1 สร:างสังคมที่ไม=ทนต=อการทุจริต 
ยุทธศาสตร?ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต=อต:านการทุจริต 
ยุทธศาสตร?ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร?ท่ี 4 พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร?ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร?ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู:การทุจริต (Corruption Perception  

Index : CPI) 
เทศบาลตําบลจันดีเป3นหน=วยงานของรัฐภายใต:โครงสร:างการจัดระเบียบบริหารราชการ 

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองท่ีมุ=งเน:นการกระจายอํานาจจากส=วนกลางลงสู=ท:องถ่ินและเป3นกลไกหนึ่งในการส=งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป3นหน=วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน?ของ
ประชาชนในท:องถ่ินการพัฒนาองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินให:เกิดความยั่งยืนรัฐจะต:องให:ความเป3นอิสระแก=องค?กรปกครองส=วน
ท:องถ่ินโดยยึดหลักแห=งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ?ของประชาชนในท:องถ่ินและส=งเสริมให:องค?กรปกครองส=วน 
ท:องถ่ินเป3นหน=วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมท้ังมีส=วนร=วมในการตัดสินใจแก:ไขปFญหาในระดับพื้นที่ส=วนการกํากับ
ดูแลองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินจะทําได:เท=าที่จําเป3นตามกรอบกฎหมายกําหนดและต:องเป3นไปเพื่อการคุ:มครองประโยชน?ของ
ประชาชนในท:องถ่ิน ท้ังนี้ต:องยอมรับว=าปFญหาการทุจริตในองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินเป3นเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีได:สร:างความขมข่ืน
ใจให:แก=คนทํางานในองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินมาเป3นเวลาช:านานซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน
ประกอบกับมีปFจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซ่ือสัตย?สุจริตของคนทํางานราชการส=วนท:องถ่ิน 
ให:เหือดหายไปและหากจะว=ากันไปแล:วเร่ืองในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน=วยงานราชการอ่ืนได:
เช=นเดียวกันเพียงแต=คนทํางานในองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินมีจํานวนมากและมากกว=าคนทํางานในหน=วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาส
หรือความเป3นไปได:สูงที่คนทํางานในท:องถ่ินอาจต:องถูกครหาในเร่ืองการใช:อํานาจหน:าท่ีโดยมิชอบมากกว=าแม:ว=าโอกาสหรือ
ช=องทางท่ีคนทํางานในท:องถ่ินจะใช:อํานาจให:ออกนอกลู=นอกทางจะมีได:ไม=มากเท=ากับท่ีคนทํางานในหน=วยงาน 
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ราชการอ่ืนและมูลค=าของความเสียหายของรัฐที่คนทํางานในองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินได:ก=อให:เกิดข้ึนก็อาจเป3นแค=เศษผงธุลีของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 
ดังน้ันจึงมีความจําเป3นท่ีผู:บริหารองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินต:องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต=อต:านการทุจริตอย=างเห็นชัด
เป3นรูปธรรมด:วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตส=งเสริมให:องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินบริหารงานด:วยความโปร=งใสมี
ความเข:มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน?สุขแก=
ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป�องกันการทุจริตขององค?กรตนเองต=อไปให:ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั่วประเทศต=อไป 
3. วัตถุประสงค( 

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต=อต:านการทุจริตของผู:บริหารองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินด:วยการจัดทํา
แผนป�องกันการทุจริตในองค?กรที่บริหาร 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจํานงการต=อต:านการทุจริตของผู:บริหารอย=างน:อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต=อต:านการทุจริตของผู:บริหารต=อสาธารณะชนอย=างน:อย  

1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 4 ป� 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
     เทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต=อต:านการทุจริตของเทศบาลตําบลจันดี 
6.2 ประชุมหน=วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข:อง 
6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช:แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ผู
รับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ( 
10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจํานงการต=อต:านการทุจริตของผู:บริหารอย=างน:อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต=อต:านการทุจริตของผู:บริหารต=อสาธารณะชนอย=างน:อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลจันดี 4 ป� จํานวน 1 ฉบับ 
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10.2 ผลลัพธ( 
- การบริหารราชการของเทศบาลตําบลจันดีมีความโปร=งใสสามารถป�องกันการทุจริตของบุคลากรได: 
- ลดข:อร:องเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจันดี 

2.2 มาตรการสร
างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร
างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลให
เปMนไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแตงต้ังโยกย
ายโอนเลื่อนตําแหนงเงินเดือนและมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร:างความโปร=งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานเทศบาลลูกจ:างประจําและพนักงานจ:างของเทศบาล เป3นบุคลากรที่มีความสําคัญ 
ต=อองค?กรโดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให:มีศักยภาพโดยมุ=งผลสัมฤทธิ์ของงานให:เกิดประโยชน?ต=อองค?กรและ
ประชาชนการพัฒนางานขององค?กรจะบรรลุผลได:ต:องเริ่มมาจากบุคลากรผู:ปฏิบัติงานซึ่งเป3นปFจจัยสําคัญในการพัฒนางานให:มี
คุณภาพจะต:องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป3นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร=งใสสามารถตรวจสอบการทํางาน
ได:ด:านการพัฒนาระบบบริหารให:มีประสิทธิภาพเป3นธรรมเพ่ือนําไปสู=การสร:างมาตรฐานความโปร=งใสและการให:บริการท่ีเป3น
ธรรมตรวจสอบได:อย=างแท:จริงต=อไป เพ่ือให:เป3นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท:ายท่ีกําหนดให:การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน:าท่ีของเทศบาลต:องเป3นไปเพื่อประโยชน?สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดีและ
คํานึงถึงการมีส=วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเป�ดเผยข:อมูลข=าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว=า
ด:วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให:การบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดีน้ันต:อง
ก=อให:เกิดประโยชน?สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ:มค=าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ?และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล  ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 25๔๕ และท่ีแก:ไขเพ่ิมเติมถึงปFจจุบัน 

ดังน้ันเพ่ือเป3นการส=งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให:มีประสิทธิภาพเป3นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมใน
การทํางานมีความโปร=งใสและตรวจสอบการทํางานได: จึงได:จัดให:มีมาตรการสร:างความโปร=งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด:านความโปร=งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพ่ือให:การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต:องโปร=งใส 

สามารถตรวจสอบได: 
3.3 เพ่ือเป3นการป�องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน?จากการปฏิบัติงานด:านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด:านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให:มีประสิทธิภาพได:คนดีคนเก=งเข:ามาทํางาน 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด:านการบริหารบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลจันดี 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดหลักเกณฑ?การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต=งตั้งโยกย:ายโอนเลื่อนตําแหน=ง/เงินเดือนตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ?และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
พ.ศ. 25๔๕ 

6.2 นําหลักเกณฑ?การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป3นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 



28 

 

6.3 ประกาศเผยแพร=มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณพ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ผู
รับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ( 
10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานด:านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
- เจ:าหน:าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป3นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ( 
- ลดข:อร:องเรียนในการดําเนินการด:านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม=น:อยกว=า 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต=อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม=ต่ํากว=าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร=งใสสามารถป�องกันการทุจริตของเจ:าหน:าท่ีได: 
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2.2.2 สร
างความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช
ประโยชน(ใน 
ทรัพย(สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให
เปMนไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ(ที่เกี่ยวข
องอยางเครงครัด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ=ายเงินตามข:อบัญญัติงบประมาณรายจ=ายประจําป�” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพื่อให:การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ=ายขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินเป3นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล:องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร?ขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมให:บุคลากรฝrายบัญชี
กองคลังเทศบาลตําบลจันดี จดัทําทะเบียนคุมเงินรายจ=ายให:ความรู:ความเข:าใจในการปฏิบัติทําให:เกิดความคุ:มค=าและมี
ประสิทธิภาพลดข:อผิดพลาดในการเบิกจ=ายเงินตามข:อบัญญัติงบประมาณรายจ=ายประจําป� และดําเนินงานตามข้ันตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข:องซึ่งถือเป3นเร่ืองสําคัญที่องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินจะต:องทํา
ตามกฎหมายระเบียบและมีความจําเป3นต=อการบริหารงานของเทศบาลตําบลจันดี 
3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือให:บุคลากรฝrายบัญชีกองคลังมีความรู:ความเข:าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือที่เก่ียวข:อง 
3.2 เพ่ือลดข:อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให:เกิดความเสียหายแก=ทางราชการ 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรกองคลัง เทศบาลตําบลจันดี 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

กองคลัง เทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ=ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ=ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ=ายตามงบประมาณท่ีตั้ง
ไว: 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําป�งบประมาณพ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
9. ผู
รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลตําบลจันดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 บุคลากรฝายบัญชีกองคลังมีความรู:ความเข:าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข:อง 
10.2 ลดข:อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให:เกิดความเสียหายแก:ทางราชการและเป3นไปในทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ:มค=าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว=าด:วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดีซ่ึงกําหนดให:มีการบริหารราชการอย=างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ:มค=าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน?สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให:เป3นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว=าด:วยการพัสดุป� 2535 และแก:ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข:อง 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด:านจัดซ้ือจัดจ:าง 
3.2 เพ่ือใช:เป3นข:อมูลในการรายงานผู:บริหาร 
3.3 เพ่ือใช:เป3นข:อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ:างของหน=วยงาน 
3.4 เพ่ือให:ทราบปFญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช:เป3นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป3นข:อมูลให:กับประชาชนสามารถตรวจสอบได: 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหน:าฝrายและผู:อํานวยการกองคลัง 
4.2 เจ:าหน:าที่ผู:ปฏิบัติงานด:านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
      เทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดเก็บข:อมูลในการจัดซื้อจัดจ:าง 
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ:างและคิดเป3นร:อยละของจํานวนโครงการและร:อยละของจํานวน 

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ:าง 
6.4 สรุปปFญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ:างประจําป� 
6.6 รายงานการวิเคราะห?ผลการจัดซื้อจัดจ:างประจําป� 
6.7 เผยแพร=ข:อมูลให:ประชาชนได:รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณพ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 ประชาชนได:รับทราบข:อมูลในการบริหารงานของหน=วยงานด:วยความโปร=งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู:บริหารมีข:อมูลในการวางแผนการบริหารงานให:มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู:ปฏิบัติงานมีข:อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ:างให:มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ:มค=าเป3น

ประโยชน?กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม“สร:างความโปร=งใสในการใช:จ=ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด:วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือเป3นการปฏิบัติงานให:โปร=งใสสามารถตรวจสอบได: 
3.2 เพ่ือให:หน=วยงานมีระบบป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 
3.3 เพ่ือเป3นการป�องกันการใช:จ=ายเงินเพ่ือส=งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ:อง 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
เจ:าหน:าท่ีผู:ปฏิบัติงานด:านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจันดี 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําคู=มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน=วยงานถึงความเก่ียวข:องกับผู:เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน_วยงานถึงความเก่ียวข:องกับผู:

เสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป�งบประมาณพ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
9. ผู
รับผิดชอบ 

กองคลังเทศบาลตําบลจันดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 มีระบบป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 
10.2 มีการป�องกันการใช:จ=ายเงินเพื่อส=งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ:อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร=งใสตรวจสอบได: 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารด:านการจัดซื้อ-จัดจ:าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากเทศบาลตําบลจันดี มีฐานะเป3นนิติบุคคลมีอํานาจหน:าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด:วยตนเองท้ังในเรื่องการ

จัดหารายได:และการใช:จ=ายเงินและการบริหารงานต=างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะแต=ต:องเป3นไปตามอํานาจ
หน:าท่ีและกฎหมายที่กําหนดไว: ดังนั้นการท่ีเทศบาลจะบริหารงานให:มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน?สูงสุดแก=ประชาชนจะต:อง
บริหารงานด:วยความซื่อสัตย? สุจริตมีความโปร=งใสและสามารถตรวจสอบได:ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให:เป3นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท:ายท่ีกําหนดให:การปฏิบัติงานตามอํานาจหน:าท่ีของเทศบาลต:องเป3นไป
เพื่อประโยชน?สุขของประชาชนโดยใช:วิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดีและให:คํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชนในการจัดซื้อ
จัดจ:างและการเป�ดเผยข:อมูลข=าวสารประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให:เทศบาลมีอํานาจหน:าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให:
เป3นหน:าที่ของเทศบาลทั้งน้ีตามพระราชบัญญัติข:อมูลข=าวสารของราชการพ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว=าด:วยหลักเกณฑ?
และวิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให:การจัดซื้อจัดจ:างให:ส=วนราชการดําเนินการโดยเป�ดเผย
และเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน?และผลเสียทางสังคมภาระต=อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค?ที่จะใช:ราคาและประโยชน?
ระยะยาวที่จะได:รับประกอบกันดังน้ันเพื่อให:การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป3นไปอย=างโปร=งใสตรวจสอบได: เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน?สูงสุดแก=ประชาชนในท:องถ่ินจึงมีความจําเป3นต:องจัดโครงการเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารด:านการ
จัดซื้อ–จัดจ:างเพื่อให:ประชาชนได:เข:าถึงข:อมูลข=าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ–จัดจ:างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:ประชาชนได:รับทราบข:อมูลข=าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ–จัดจ:างตามโครงการและกิจกรรมต=างๆของเทศบาล 
3.2 เพ่ือเสริมสร:างความโปร=งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได:ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป�องกันการทุจริตในหน=วยงาน 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร=ข:อมูลการจัดซ้ือ–จัดจ:างตามแผนงาน/โครงการต=างๆของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว=าด:วยการพัสดุขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินพ.ศ. 2535 แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 
ช=องทาง ได:แก= ทางเว็บไซต? บอร?ดประชาสัมพันธ? หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร:สาย 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี และชุมชนต=างๆภายในเขตเทศบาลตําบลจันด ี
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมข:อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศดังน้ี 
- ประกาศการจัดซื้อ–จัดจ:าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ–จัดจ:าง 
- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู:ผ=านการคัดเลือกพร:อมวงเงินการจัดซื้อ–จัดจ:าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 นําส=งประกาศไปเผยแพร=ประชาสัมพันธ?ตามช=องทางการประชาสัมพันธ?ของเทศบาล ได:แก= ทางเว็บไซต? บอร?ด
ประชาสัมพันธ? ระบบกระจายเสียงไร:สายหน=วยงานราชการ เป3นต:น 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ผู
รับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบาลตําบลจันดี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
10.1 ผลผลิต 

เผยแพร=ข:อมูลข=าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ:างไม=น:อยกว=า 3 ช=องทาง 
10.2 ผลลัพธ( 

- ประชาชนได:เข:าถึงข:อมูลข=าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ:างไม=น:อยกว=าร:อยละ 70  
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ:างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป3นไปอย=างโปร=งใสตรวจสอบได:ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปFญหาการร:องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ:างได: 
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2.2.3 สร
างความโปรงใสในการให
บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือให
เกิดความพึงพอใจ 
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
1 ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให:เกิดความพึงพอใจแก=ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม=
เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตําบลจันดี บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต:องการของประชาชนและให:
ประชาชนสามารถตรวจสอบได:ตามหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี โดยเป3นศูนย?บริการประชาชนในการติดต=อ
สอบถามข:อมูลยื่นคําขออนุมัติอนุญาตในเรื่องท่ีเป3นอํานาจหน:าท่ีและภารกิจของเทศบาลติดตามความคืบหน:าและแจ:งผลการ
ดําเนินการให:ประชาชนผู:รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทํางานแต=ละกระบวนงานเพ่ือให:มีระบบบริการที่เชื่อมต=อ
ระหว=างศูนย?บริการร=วมกับหน=วยงานเจ:าของเรื่องทั้งในด:านเอกสารการส=งต=องานระบบการรับเงินและกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแต=ละกระบวนงานใช:ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช=วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใช:ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
เพื่อให:บริการตามลําดับจัดสถานที่ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให:บริการท่ีดีกับประชาชนเพ่ืออํานวย ความสะดวกแก=
ประชาชนให:ได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติ 
  โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก=ประชาชนสร:างความโปร=งใสในการบริการ
สาธารณะให:ประชาชนได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติและเพื่อเป3นมาตรการในการป�องกันการทุจริตคอร?
รัปชัน 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 สร:างความโปร=งใสในการบริการสาธารณะให:ประชาชนได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม=เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือเป3นมาตรการในการป�องกันการทุจริตคอร?รัปชัน 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝrายดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให:ประชาชนได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือก

ปฏิบัติ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝrายเทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให:ประชาชนได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติ 
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใช:จ=ายจากงบประมาณรวมในค=าวัสดุค=าใช:สอยฯ 

9. ผู
รับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝrายเทศบาลตําบลจันดี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
10.1 สร:างความโปร=งใสในการบริการสาธารณะให:ประชาชนได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติ 
10.2 ไม=มีการทุจริตคอร?รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก=ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการป�องกันการทุจริตและสร:างความโปร=งใสในการดําเนินงานทะเบียนราษฎร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลตําบลจันดี มีภารกิจให:บริการงานทะเบียนราษฎร ให:บริการประชาชนเก่ียวกับการแจ:งเกิด  แจ:งตาย  ย:ายท่ีอยู= 

กําหนดเลขท่ีบ:าน โดยดําเนินการณศูนย?บริการร=วมหรือศูนย?บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว (One Stop Service) ณ ท่ีว=าการอําเภอ
ฉวาง เพ่ือบริการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต:องการของประชาชนตามหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารจัดการท่ีดีใน
ข้ันตอนการ โดยใช:มาตรการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป�องกันการทุจริตทางการทะเบียนราษฎณ โดยนายทะเบียนท:องถ่ิน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต=ละวัน) ด:วยตนเองอย=างน:อยเดือนละ 1 ครั้ง ด:วยโปรแกรมการตรวจสอบและ
ป�องกันการทุจริตทางการทะเบียนในช=องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข=ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข:าสู=
โปรแกรมทางช=องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต=ละ
กระบวนงานใช:ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให:บริการตามลําดับจัดสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให:บริการท่ีดีกับ
ประชาชนเพ่ืออํานวยความสะดวกแก=ประชาชนให:ได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป3นมาตรการใน
การป�องกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 สร:างความโปร=งใสในการบริการสาธารณะให:ประชาชนได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม=เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือเป3นมาตรการในการป�องกันการทุจริตและสร:างความโปร=งใสในการดําเนินงานทะเบียน 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู:รับบริการได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต:องของระบบงานทะเบียนและบัตร

ประจําตัวประชาชน 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

สํานักทะเบียนท:องถ่ินเทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนให:ประชาชนได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติ 
6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใช:จ=ายจากงบประมาณรวมในค=าวัสดุ/ค=าใช:สอยฯ 

9. ผู
รับผิดชอบ 
สํานักทะเบียนท:องถ่ินเทศบาลตําบลจันดี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
10.1 สร:างความโปร=งใสในการบริการสาธารณะให:ประชาชนได:รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติ 
10.2 ไม=มีการทุจริตคอร?รัปชันในการดําเนินงานทะเบียนราษฎร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลตําบลจันดี มีหน:าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให:แก=ประชาชนในท:องถ่ินตามอํานาจหน:าที่ของเทศบาล ทั้งท่ี

เป3นหน:าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน:าท่ีตามพระราชบัญญัตกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ให:แก=องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน:าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให:เป3นหน:าท่ีของเทศบาลและในการ ปฏิบัติ
หน:าท่ีนั้นต:องเป3นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล 
การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ:าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป�ดเผยข:อมูลข=าวสาร ให:เป3นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ จากภารกิจหน:าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให:แก=ประชาชนในท:องถ่ิน น้ัน เทศบาลในฐานะผู:
ให:บริการก็จะไม=ทราบว=าภารกิจทีใ่ห:บริการไปนั้น ประชาชนได:รับประโยชน? หรือเกิดประโยชน?สูงสดุแก= ประชาชนมากน:อย
เพียงใด การให:บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต:องการผู:รับบริการหรือไม= การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจาก
ผู:รับบริการ จึงต:องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู:รับบริการเพื่อให:เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคท:าย ที่กําหนดให:การปฏิบัติงานตามหน:าที่ ของเทศบาลต:องเป3นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช:วิธีการบริหาร
กิจการบ:านเมืองทีด่ี คํานึงถึงการมีส=วนร=วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเป�ดเผย
ข:อมูลข=าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว=าด:วย หลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให:
การบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดีนั้น จะต:องก=อให:เกิดประโยชน?สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ:มค=าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได:รับการอํานวยความสะดวก และได:รับการตอบสนองความต:องการ อีกทั้งเพื่อ
เป3นการสร:างความโปร=งใสในการให:บริการสาธารณะประโยชน?ให:ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป3นต:องมี โครงการน้ีขึ้นมา 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือเป3นการสร:างความโปร=งใสในการให:บริการสาธารณะการให:บริการประชาชนให:เกิดความพึงพอใจ 
3.2 เพ่ือเป3นการสร:างจติสํานึกความตระหนกให:แก=บุคลากรผู:ให:บริการ ปฏิบัติหน:าท่ีในการให:บริการ โดยยึด ประโยชน?

สุขของประชาชน 
3.3 เพ่ือเป3นการปรับปรุงและพัฒนางานด:านบริการให:มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป3นการป�องกันปFญหาร:องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน=วยงาน 

 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต=อป� 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลจันดี 
 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ:างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ:งให:เทศบาลทราบ 
6.4 ดําเนินการเบิกจ=ายเงินให:แก=สถาบันผู:ทําการประเมิน 
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6.5 ป�ดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให:ประชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด:านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน?สุขแก=ประชาชน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

เบิกจ=ายตามงบประมาณรายจ=ายประจําป� แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ หมวดค=าใช:สอย 
ประเภทรายจ=ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข:าลักษณะรายจ=ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ:างสํารวจความพึงพอใจของ 
ผู:รับบริการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท/ป� 
 
9. ผู
รับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 
 
10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ? 

10.1 ผลผลิต 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต=อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนผู:รับบริการมีความพึงพอใจไม=ต่ํากว=าร:อยละ 80 
- การให:บริการสาธารณะมีความโปร=งใส และเกิดประโยชน?สูงสุดแก=ประชาชน 

 
2.3 มาตรการการใช:ดุลยพินิจและใช:อํานาจหน:าท่ีให:เป3นไปตามหลักการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวข:องในแต=ละ
ข้ันตอน เป�ดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข=ายสารสนเทศของเทศบาลตําบลจันดี 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว=าด:วยหลักการบริหารจัดการบ:านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52  
กําหนดให:องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ?การบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดี โดยอย=างน:อยต:องมีหลักเกณฑ?เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต:องการของประชาชน ตลอดจนจัดให:มีการรับฟFงและ
สํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู:รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบรหิารงานให:สอดคล:องกับความต:องการของประชาชนมากท่ีสุด 
ประกอบกับในป�ที่ ผ=านมาได:มีการประเมินองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได:ดําเนินการตามโครงการ
ดังกล=าวอย=าง ต=อเนื่องทุกป�นั้นเพี่อให:การประเมินบริหารจัดการบ:านเมืองที่ดีเป3นไปด:วยความเรียบร:อยเกิดประโยชน?สุขต=อ
ประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจขององค?กรมีประสิทธิภาพและความคุ:มค=า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต:องการ ของประชาชนได:อย=างแท:จริง หรืออย=างน:อยมีผลการประเมินไม=ตํ่ากว=าป�ท่ีผ=านมา เทศบาลตําบลจันดีจึงได:จัดทํา
โครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต:องการของประชาชนโดย
ยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินและอํานาจหน:าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป3น
สําคัญ 
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3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต:องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟFงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู:รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให:บริการประชาชน 

 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลจันดีให:สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลจันดี 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ:าหน:าที่ของเทศบาลตําบลจันดี 
4.5 ผู:บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัต และการปฏิบัตราชการใดๆ ไปสู=

ผู:ใต:บังคับบัญชาซึ่งมีหน:าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แต=งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินต:องปฏิบัต ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลา

ในการให:บริการที่สามารถปฏิบัติได:จริงและพิจารณางานในภารกิจว=าเรื่องใดที่ผู:บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให:แก=ผู:ใต:บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนแล ะร ะยะเวลาการ ปฏ ิบัติราชการ และปร ะกาศกระบวนงานบริการประชาชนที ่
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให:รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให:ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร:อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง 
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให:ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟFงขอร:องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล=าวมาปรับปรุงการปฏบัต 
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต=างๆ ให:นายกเทศมนตรีและผู:บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลจันดี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
10.1 ประชาชนได:รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต=อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให:บริการของเจ:าหน:าที่ 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล=องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร:นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล:องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําให:ภาพลักษณ?ของเทศบาลตําบลจันดีเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให:ประชาชนมีความศรัทธาต=อคณะ

ผู:บริหารมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การดําเนินการอ่ืนใดของผู:มี
อํานาจในองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัต อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหน:าที่ให:กับผู:ใต:บังคับบัญชาในการบริหารงานในด:านต=างๆ ภายใน 
องค?กรน้ัน ก็เพ่ือเป3นการช=วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให:เกิดความคล=องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข=าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให:ผู:ใต:บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู: 
ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป3นอย=างดี ด:วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให:การบริหารงานก=อให:เกิด
ประโยชน?สูงสุดแก=ราชการ 
ดังน้ัน การดําเนินการของหน=วยงานต:องมีการปรับให:เข:ากับสภาพสังคมและทนต=อสถานการณ?ที่การบริหารราชการ ต:องเป3นไป
เพื่อประโยชน?สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ:มค=าในเชิงภารกิจแห=ง รัฐ การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ สนใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต:องการ ของประชาชน 
แต=ทั้งน้ีต:องมีผู:รับผิดชอบต=อผลของงานซึ่งเป3นหลักการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดี 
 
3. วัตถุประสงค( 

เพื่อให:การบริหารราชการของเทศบาลตําบลจันดี ภายใต:กรอบอํานาจหน:าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดให:เป3นไปอย=างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน?สูงสุดแก=ราชการ 
 
4. เป=าหมาย 
คณะผู:บริหารเทศบาลตําบลจันดี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน:าส=วนราชการ 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต=งต้ัง มอบหมาย คณะผู:บริหาร ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน:าส=วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ:งคณะผู:บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน:าส=วนราชการทุกส=วน ท่ีได:รับมอบหมาย

ทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

ส=วนราชการทุกส=วนของเทศบาลตําบลจันดี 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล=องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก และ

การให:บริการประชาชน/บริการสาธารณะได:อย=างมีประสิทธิภาพ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก:ไขเพิ่มเติม ได:บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน:าท่ีของนายกเทศมนตรีไว:
หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน:าท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว: การที่ 
นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต=างๆ เพียงผู:เดียว ก็อาจทําให:เกิดช=องว=างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต=างๆ เกิดข้ึน ได: 
ดังน้ัน เพื่อเป3นการแก:ไขปFญหาต=างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงได:กําหนดมาตรการใหม=การมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให:รอง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได:ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:การใช:ดุลยพินิจต=างๆ ของฝrายบริหารเป3นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือให:เป3นการป�องกันการทุจริตคอร?รัปช่ันของเจ:าหน:าท่ี 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอย=างน:อย จํานวน   เรื่อง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจันดี 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู=ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน:าท่ีของนายกเทศมนตรีให:รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติ

ราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ:าหน:าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจันดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ร:อยละ 80 ของเป�าหมายดําเนินการแล:วเสร็จ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน:าส=วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลจันดี เป3นหน=วยงานบริหารราชการองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินรูปแบบหน่ึงที่มีอํานาจ 
หน:าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให:แก=ประชาชนในท:องถ่ิน ตามอํานาจหน:าท่ีของเทศบาล ทั้งท่ีเป3นหน:าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 หน:าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให:แก=องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หน:าที่ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให:เทศบาลมีหน:าที่ต:องทําอีกมากมาย ในการให:บริการสาธารณะแก=ประชาชน 
ผู:มารับบริการ ติดต=อกับหน=วยงานต=างๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปFญหาด:านการอํานวยความสะดวกในการติดต=อราชการ
เนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู=กับฝrายบริหาร ไม=มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน:าท่ีในการส=งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน:าหน=วยงานระดับสํานัก กอง และฝrายต=างๆ ซ่ึงเป3นอุปสรรคอย=างย่ิงต=อการให:บริการ ทําให:การบริการเกิด
ความ ล=าช:า ประชาชนไม=ได:รับความสะดวกอันอาจเป3นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของ เจ:าหน:าที่ ส=งผลให:ระบบการให:บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ เพ่ือให:เป3นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคท:าย ที่กําหนดให:การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน:าที่ของเทศบาล ต:องเป3นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดย
ใช:วิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎกา ว=าด:วยหลักเกณฑ? และวิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให:การบริหาร ราชการเพื่อให:เกิดประโยชน?สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของ
รัฐ ไม=มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป3น ประชาชนได:รับการอํานวยความสะดวกและได:รับการตอบสนองความต:องการ การ
บริหารงานมีประสทธิภาพ คุ:มค=า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให:นายกเทศมนตรีมี
อํานาจหน:าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให:นายกเทศมนตรีควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล และเป3นผู:บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ:างของเทศบาล มาตรา 48 
วสต นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให:แก=รองนายกเทศมนตรีท่ีได:รับแต=งตั้งในการส=งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได: มาตรา 48 เอกูนวีสต กําหนดให:ปลัดเทศบาลเป3นผู:บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ:าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให:เป3นไปตามนโยบาย และมีอํานาจ
หน:าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ?และ เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช   ดังน้ัน เพื่อให:การ
บริหารราชการเป3นไปตามหลักการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต:องการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให:บริการ
และไม=สร:างเง่ือนไขข้ันตอนที่มีความยุ=งยาก จึงจําเป3นต:องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน:าที่ของเทศบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือเป3นการลดข้ันตอนการให:บริการประชาชนให:ได:รับความสะดวก รวดเร็ว เป3นธรรม ตอบสนองความต:องการ 
ของประชาชน 

3.2 เพ่ือให:ประชาชนมีความพึงพอใจในการให:บริการจากหน=วยงาน 
3.3 เพ่ือเป3นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู:บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป�องกันการผูกขาดอํานาจหน:าที่ในการใช:ดุลยพินิจอ่ืนอาจเป3นเหตุแห=งการทุจริตและประพฤติมีชอบใน ตําแหน=ง

หน:าท่ีราชการ 
4. เป=าหมาย 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน:าส=วนราชการ ประกอบด:วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให:รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให:ปลัดเทศบาล  ปลัดเทศบาลมอบหมายให:รอง
ปลัดเทศบาล 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลจันดี 

 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข:อบังคับและหนังสือ สั่งการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ:งเวียนให:ทุกส=วนราชการและผู:รับมอบอํานาจให:ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ?ให:ประชาชนทราบ 
6.4 ให:ผู:รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได:รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป� ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน:าสํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
10.1 ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานให:ผู:ท่ีเก่ียวข:องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม=น:อยกว=า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ? 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได:รับอยู=ในระดับดี 
- ประชาชนได:รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน:าที่อันเป3นชองทางแห=งการทุจริต 

 
2.4.2 ยกย=องเชิดชูเกียรติที่ให:ความช=วยเหลือกิจการสาธารณะของท:องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก=คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ด:วยเทศบาลตําบลจันดี เป3นองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน ๕๓.๒๓  ตารางกิโลเมตร ประกอบด:วย
๑ ตําบล ๕ หมู=บ:าน มีประชากรท้ังสิ้น ๗,๔๖๔  คน (๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙)ประชากรแฝงประมาณ    คน ครัวเรือน จํานวน 
๓,๘๘๐ ครัวเรือน (๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙) ในการ บริหารงานของเทศบาลมุ=งส=งเสริมให:ประชาชนในท:องถ่ินได:เข:ามามีส=วนรวม
ในการพัฒนางานและแก:ไขปFญหาได:ตรงกับความ ต:องการของประชาชนมากที่สุด ปFจจุบันเทศบาลตําบลจันดี ได:จัดตั้งชุมชนไว:
แล:ว จํานวน ๑๒ ชุมชน เพ่ือให:เป3นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท:าย การปฏิบัติงานตามหน:าท่ี 
ของเทศบาลต:องเป3นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช:หลักการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดแีละคํานึงถึงการมีส=วนร=วม ของ
ประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดให:เทศบาลมีหน:าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให:เป3นหน:าท่ีของเทศบาลและ พระราชบัญญัต
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให:แก=องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดให:เทศบาลมี
อํานาจและหน:าท่ีส=งเสริมการมีส=วนรวมของราษฎรในการพัฒนาท:องถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/
ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค?ท่ีจะใหม=คณะกรรมการชุมชนเข:ามา เป3นตัวแทนของประชาชนในชุมชน
ต=างๆ ทําหน:าท่ีในการประสานงานกับเทศบาลและหน=วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแล ทุกข?สุขของพ่ีน:องประชาชนในชุมชน   
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนหรือแต=งตั้งในแต=ละชุมชนต=างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติ
หน:าท่ีโดยไม=ได:รับค=าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให:สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห=งชาติการบริหารราชการเพ่ิอป�องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก=หน=วยงาน/บุคคล ในการดําเนิน
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กิจการการประพฤติตนให:เป3นท่ีประจักษ? โดยการยกย=องเชิดชูเกียรตผู:ท่ีมีความซื่อสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย=องเชิดชู
เกียรติที่ให:ความช=วยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
ดังน้ัน เทศบาลจึงได:จัดใหม=กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก=คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน:าท่ี
ครบวาระการดํารงตําแหน=ง 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือยกย=องเชิดชูเกียรติแก=คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน:าท่ีเป3นกรรมการชุมชนมา 
ด:วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน=ง 

3.2 เพ่ือยกย=องเชิดชูสตรีแก=คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป3นประโยชน?ต=อสังคมให:มีขวัญและกําลังใจ 
4. เป=าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให:แก=คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน:าท่ีจนครบวาระการดํารง 
ตําแหน=ง จํานวน ๑๒ ชุมชน 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ห:องประชุมเทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน=ง 
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก=คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ:าน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใช:จ=ายจากงบประมาณรวมในค=าวัสดุ/ค=าใช:สอยฯ 

9. ผรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา 

10. ตัวชีวั้ด/ผลสัมฤทธ์ิ 
10.1 ผลผลิต 

- คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัตหน:าท่ีจนครบวาระ 4 ป� ได:รับ 
การยกย=องเชิดชูเกียรติ ไม=น:อยกว=าร:อยละ 100 

10.2 ผลลัพธ? 
- คณะกรรมการชุมชนผู:ได:รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู=ในระดับดี 
- มีคณะกรรมการชุมชนต:นแบบท่ีดี ด:านการบําเพ็ญประโยชน?สาธารณะในท:องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู:มีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปFจจุบันสังคมไทยให:ความสําคัญกับการมีส=วนร=วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส=วนร=วมตามท่ี บัญญัติ

ไว:ในรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเป3นการยกย=องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค?กรท่ีให: การ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด:านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป3นประโยชน?แก=ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป3น ขวัญ
กําลังใจให:บุคคลหรือองค?กรมีความมุ=งม่ัน ตั้งใจ ร=วมเป3นแกนนําในการส=งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ?มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติสืบไป 
กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู:มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู:ที่ได:รับการคัดเลือกระดับหมู=บ:านเข:ารับ ใบประกาศ
เชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต? และวันผู:สูงอายุในทุกป�งบประมาณ เพ่ือเป3นขวัญกําลังใจ ให:ประชาชน
มีความมุ=งมั่น ช=วยเหลือสังคม และเป3นแบบอย=างต=อบุคคลอ่ืนในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือยกย=องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให:การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด:านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป3น 

ประโยชน?แก=ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย=างต=อเนื่องให:สังคมได:รับรู: 
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ?และเผยแพร=ผลงานของผู:ที่ได:รับรางวัลให:เป3นตัวอย=างที่ดีแก=สาธารณชนต=อไป 
3.3 เพ่ือเป3นขวัญและกําลังใจให:บุคคล เด็กและเยาวชน ร=วมสนับสนุนและส=งเสริมการดําเนินงานด:านศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรมอย=างต=อเนื่องและกว:างขวางยิ่งข้ึน 
4. เป=าหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบล 
 
5. สถานที่ดําเนินการ 

ศาลาประชาคมจันดี ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธ?กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู:มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกํานัน ผู:ใหญ=บ:าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู:เข:าร=วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู:มี

จิต สาธารณะ 
6.3 จัดทําเอกสารผู:ทําคุณประโยชน?ด:านต=างๆ เพื่อเสนอผู:บังคับบัญชา ดังน้ี 

- ด:านช=วยเหลือสังคมดีเด=น (ประชาชน) 
- ด:านถ=ายทอดภูมิปFญญาท:องถ่ินดีเด=น การจักสาน (ประชาชน) 
- ด:านถ=ายทอดภูมิปFญญาท:องถ่ินดีเด=น เพลงพ้ืนบ:าน (ประชาชน) 
- ด:านถ=ายทอดภูมิปFญญาท:องถ่ินดีเด=น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด:านอนุรักษ?ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู:มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู:มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู:บังคับบัญชา 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ผู:รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  
10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ? 
ผู:ทําคุณประโยชน?ได:รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู:มีจิตสาธารณะ เพ่ือให:เป3นแบบอย=างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย=องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู:ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป3นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู=หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ 
แนวทางการดําเนินชีวิตแก= พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว=า 25 ป� ต้ังแต=ก=อนวิกฤติการณ?ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ได:ทรงเน:นย้ําแนวทางการ แก:ไขเพิ่อให:รอดพ:นและสามารถดํารงอยู=ได:อย=างม่ันคงและยั่งยืนภายใต:กระแสโลกาภิวัฒน?และความ
เปล่ียนแปลงต=างๆ ซ่ึง การเกษตรในสมัยก=อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล:อมมีการ
ปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม:ผล ไม:ยืนตน พืชสมุนไพร พืชใช:สอย ในลักษณะของสวนผสม ต=อมามีการพัฒนา
เป3นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจําหน=าย ทําให:ต:องใช:ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต:นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให:ต:องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน=ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีก
คร้ัง การปลูกผัก สวนครัวไว:บริโภคในครัวเรือนจึงเป3นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน=าสนใจ เน่ืองจากเป3นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป3น
การใช:พื้นที่เล็กๆ ให:เกิด ประโยชน? ปลอดภัยจากการใช:สารเคมีและสารพิษตกค:าง ทําให:สภาพแวดล:อมของบริเวณบ:านน=าอยู=น=า
อาศัย และที่สําคัญ เป3นการลดรายจ=ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขาย
เป3นการเพ่ิมรายได:ให:แก=ครอบครัวอีกด:วย 

เทศบาลตําบลจันดีได:เห็นความสําคัญของการส=งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงเริ่มจาก การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป3นลําดับแรก จึงได:คัดเลือก ประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช:ทรัพยากรนํ้าและต:นทุนในการใช:จ=ายลงได: และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได:อีกทาง
หน่ึง ข้ึนเพ่ือเป3นตัวอย=างให:แก=เกษตรกรอ่ืนๆได:น:อมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู=หัว
รัชกาล ท่ี ๙ มาใช:ในการดําเนินชีวิตอีกด:วย 
 

3. วัตถุประสงค( 
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู:ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให:เป3นตัวอย=างและเป3นวิทยากร ประจําศูนย?เรียนรู:โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ  ถ=ายทอดให:แก=เกษตรกร 
 

4. สถานที่ดําเนินการ 
ศูนยเรียนรู:โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 ประชุมคณะกรรมการ 
5.2 ดําเนินการจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร  

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
เป3นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 

8. ผู
รับผิดชอบโครงการฯ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลจันดี 
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9. ตัวชี้วัด 
9.1 ตัวชีวั้ดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข:าร=วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดาริ ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 ตัวชีวั้ดท่ี 2 ระดับความสําเรจกิจกรรมถ=ายทอดให:ความรู:ของด:านเสรษฐกิจพอเพียง โดยวัดจากเป�าหมายเกษตรกร

และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข:า ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน 
 
10. ผลลัพธ( 

10.1 เกษตรกรที่ผ=านการอบรมสมัครใจเข:าร=วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย=างเป3นรูปธรรม 

10.2 ศูนย?เรียนรู:โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย?เรียนรู:เกษตร ผสมผสาน 
ดําเนินงานอย=างเป3นรูปธรรมและเป3นศูนย?เรียนรู:มีชีวิตของตําบลจันดีได: 

10.3 ศูนย?เรียนรู:โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย?เรียนรู:เกษตร ผสมผสาน มี
เกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได:ทราบ  หรือรับแจ:งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหม=ข:อตกลงระหว=างบุคลากรในองค?กรได:ปฏิบัติหน:าท่ีราชการด:วยความ ซื่อสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารราชการกิจการบ:านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข:อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ=นดิน (ฉบับท 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว=าการปฏิบัติหน:าท่ีของ

ส=วนราชการต:องใช:วิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย=างยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผู:ปฏิบัตงานการมีส=วนร=วม
ของประชาชนการเป�ดเผยข:อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม ของแต=ละ
ภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว=าด:วยหลักเกณฑ?และวิธ�การบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนด
ไว:ว=า เพื่อประโยชน?ในการปฏิบัติราชการให:เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต=อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการ
ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป3นลายลักษณ?อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให:ส=วนราชการ จัดให:มีคณะผู:ประเมินอิสระดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส=วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให:บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู:รับบริการ ความ คุ:มค=าในภารกิจ ทั้งน้ี
ตามหลักเกณฑ? วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดเทศบาลตําบลจันดี จึงได:จัดให:มีการจัดทําข:อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามใน ข:อตกลงการปฏิบัติราชการระหว=างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลและหัวหน:าสํานักปลัดเทศบาล /
ผู:อํานวยการกอง และให:มีการลงนามจัดทําข:อตกลงทุกป� เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของ
เทศบาลตําบลจันดี 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:การปฏิบัตราชการตามข:อตกลงการปฏิบัติราชการของหน=วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย เป3นไปอย=างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

3.2 เพ่ือให:หน=วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย มีความเข:าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมนิผล การ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3 เพ่ือใช:เป3นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝrาย ตามข:อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจําป�งบประมาณ 25๖๐ - ๒๕๖๔ 

3.4 เพ่ือให:หน=วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย สามารถจดัเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป3นข:อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข:อตกลงการปฏิบัติราชการของหน=วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrายเทศบาลตําบล
จันดี ได:ทําข:อตกลงผลงานกับผู:ใต:บังคับบัญชาเป3นลายลักษณ?อักษรอย=างัชดเจน โดยจัดทํา ข:อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับ
สํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือให:การดําเนินงานตามข:อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล=าวบรรลุ เป�าหมายอย=างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได:มีการลงนาม บันทึกข:อตกลงการปฏิบัติราชการระหว=าง
นายกเทศมนตรี กับปลัดเทศบาล กับหัวหน:าหน=วยงานในสังกัด  
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2.5.3 ดาเนินการให:มีเจ:าหน:าที่ท่ีรับผิดชอบดําเนนการให:เป3นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร:องเรียนกล=าวหาบุคลากรในองค?กร
ปกครองส=วนท:องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน:าที่โดยมิชอบ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต=งตั้งผู:รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร:องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด:วยเทศบาลตําบลจันดี มีนโยบายใช:หลักธรรมาภิบาลส=งเสริมให:ภาคประชาชนเข:ามามีส=วนร=วมโดยเป�ดโอกาสให:

ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร:องเรียน แจ:งเบาะแส เสนอข:อคิดเห็น ซ่ึงสามารถย่ีนคําร:องเรียนผ=านช=องทางต=างๆ ได:แก= ระบบ 
อินเตอร?เน็ต ทางโทรศัพท? หรือแจ:งเบาะแสด:วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให:การดําเนินการรับเรื่องร:องเรียนเป3นไปด:วยความเรียบร:อย 
สามารถแก:ไขความเดือดร:อนของประชาชนได:อย=างมีประสิทธิภาพ จึงได:แต=งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองร:องเรียนประจํา
เทศบาลตําบลจันดีข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได:รับทราบหรือรับแจ:งเรื่องร:องเรียนต=างๆ เจ:าหน:าท่ีรับผิดชอบได:
ถือปฏิบัติให:เป3นแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือจัดให:มีเจ:าหน:าท่ีผู:รับผิดชอบดําเนินการรับแจ:งเร่ืองร:องเรียนต=างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให:มีมาตรการจัดการในกรณ�ได:รับทราบหรือรับแจ:งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป3นไปตามข้ันตอนการ 

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ?เก่ียวข:องอย=างถูกต:อง 
 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต=งตั้งเจ:าหน:าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร:องเรียน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจันดี 

 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดผู:รับผิดชอบเรื่องร:องเรียน 
6.2 จัดทําผังข้ันตอนการดําเนินงานเรื่องร:องเรียน ร:องทุกข? และเผยแพร=กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงาน

เก่ียวกับเรื่องร:องเรียนของเทศบาลตําบลจันดี ให:ผู:รับบริการ ผู:มีส=วนได:เสีย คู=สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน=วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน=วยงาน สามารถเข:าใจและใช:ประโยชน?จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล=าวได:ตรงกับความต:องการ 

6.3 จัดประชุมให:ความรู:เจ:าหน:าที่ผู:รับผิดชอบเรื่องร:องเรียนเพื่อใช:เป3นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการ แก:ไข
ปFญหาเรื่องร:องเรียนท่ีได:รับจากช=องทางการร:องเรียนต=างๆ ให:เป3นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร=งใสและเป3นธรรม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
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10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ? 
เจ:าหน:าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร:องเรยีนดําเนินการจัดการเรื่องร:องเรียนของเทศบาลตําบลจันดี โดยปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล:องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ? ท่ีเก่ียวข:องอย=างถูกต:อง 
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มิติที่ 3 การส=งเสริมบทบาทและการมีส=วนร=วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให:มีและเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารในช=องทางท่ีเป3นการอํานวยความสะดวกแก=ประชาชนได:มี ส=วนร=วมตรวจสอบการปฏิบติ
ราชการตามอํานาจหน:าที่ขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินได:ทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดให:มีศูนย?ข:อมูลข=าวสารตามกฎหมายว=าด:วยข:อมูลข=าวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย?ข:อมูลข=าวสารของเทศบาลตําบลจันดีให:มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห=งพระราชบัญญัติข:อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให:หน=วยงานของรัฐต:องจัดใหม=ข:อมูล

ข=าวสารของราชการอย=างน:อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว:ให:ประชาชนเข:าตรวจดูได: ณ ท่ีทําการของหน=วยงานของรัฐ โดยเรียก
สถานท่ีที่จัดเก็บรวบรวมข:อมูลข=าวสารและให:บริการว=า “ศูนย?ข:อมูลข=าวสาร” โดยมีเจตนารมณ?ให:ประชาชนมีโอกาส อย=าง
กว:างขวางในการได:รับข=าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต=างๆ ของรัฐ  ดังน้ัน เพ่ือให:การดําเนินการดังกล=าวเป3นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด เทศบาลตําบลจันดีจึงได:ให:มีสถานที่สําหรับประชาชน เข:าตรวจดูข:อมูลข=าวสารซ่ึงได:รวบรวมไว: โดยจัดเป3นศูนย?ข:อมูล
ข=าวสารเทศบาลตําบลจันดี ให:บริการ ณ ศูนย?การเรียนรู: ไอซีท่ีชุมชน เทศบาลตําบลจันดี  โดยมีงานศูนย?บริการข:อมูลข=าวสารทาง
ท:องถ่ิน กองวิชาการและแผนงาน เป3นผู:รับผิดชอบข:อมูลข=าวสารต=างๆ ที่ประชาชน สามารถเข:าตรวจดูได: เพื่อประชาชนจะได:
สามารถรับรู:สิทธิและหน:าท่ีของตนอย=างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช:สิทธิ ทางการเมืองได:โดยถูกต:องตรงกับความเป3น
จริง ในการรักษาประโยชน?ของตนต=อไป 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารอันเปนประโยชนแก=ประชาชนอย=างครบถ:วน ถูกต:องและไม=บิดเบือนข:อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพิ่มช=องทางให:ประชาชนได:มีส=วนร=วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลจันดี 

 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย?ข:อมูลข=าวสารเทศบาลตําบลจันดี จํานวน 1 แห=ง 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ณ  ศูนย?ข:อมูลข=าวสารและบริการประชาชน เทศบาลตําบลจันดี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย?ข:อมูลข=าวสารและจัดสถานที่ให:ประชาชนเข:าตรวจดูข:อมูล 
6.2 มีการแต=งต้ังเจ:าหน:าท่ีผู:รับผิดชอบเป3นปFจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข:อมูลข=าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ 

การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป3นไปตามหลักเกณฑ? วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบยบ กฎข:อบังคับท่ี กําหนดให:
องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินต:องเผยแพร=ให:ประชาชนทราบและตรวจสอบได: ข:อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให:ความรู:แก=บุคลากรขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ข:อมูล ข=าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให:ความรู:แก=ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข:อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร?เน็ตสําหรับให:บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู:มารับบริการและสรุปผลเสนอผู:บริหาร 
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7. ระยะเวลาดําเนนการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
     กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
จํานวนศูนย?ข:อมูลข=าวสารของเทศบาลตําบลจันดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให:ความรู:ตาม  พ.ร.บ. ข:อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
  (โครงการ พ.ร.บ. น=ารู:) 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป3นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน=วยงานภาครัฐทุกแห=งพึงปฏิบัติเพื่อให:เกิดการบริหารจัดการท่ีดี และ
ส=งเสริมองค?กรใหม=ศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ีงรวมไปถึงความโปร=งใสการทํางานท่ีจําเป3นต:องมีในทุกห=นวยงาน โดยเฉพาะ
หน=วยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะช=วยให:เกิดความโปร=งใสในการทํางานคือการเป�ดเผยข:อมูลข=าวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญ
แห=งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู:หรือรับทราบข:อมูลข=าวสารของ ราชการว=า “บคุคล
ย=อมมีสิทธิได:รับทราบข:อมูลหรือข=าวสารสาธารณะในครอบครองของหน=วยราชการ หน=วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส=วนท:องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข:อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได:รับหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข:อมูลข=าวสารของราชการว=าในระบอบประชาธิปไตย การให:ประชาชนมีโอกาสกว:างขวางในการ ได:รับข:อมูลข=าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการต=างๆ ของรัฐเป3นส่ิงจําเป3น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช: สิทธิทางการเมืองได:โดยถูกต:องมาก
ยิ่งข้ึน 

การเป�ดเผยข:อมูลข=าวสารของเทศบาลตําบลจันดี ให:ประชาชนรับรู:อย=างถูกต:อง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
จึงเป3นสิ่งท่ีจําเป3นอย=างยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจันดี 
ดังน้ัน เพื่อเสริมสร:างให:เทศบาลมีความโปร=งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได:จัดกิจกรรมเสริมสร:างคุณธรรม จริยธรรม นําความ
โปร=งใสสู=องค?กร เพ่ือให:บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได:รบัรู:สิทธิในการเข:าถึงข:อมูลข=าวสารของ ราชการและเรียนรู:เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร=งใส และเมื่อเกิดความเข:าใจแล:วจะสามารถขยายผลบอกต=อไปยังผู: ใกล:ชิด สร:างเครือข=ายความ
ร=วมมือระหว=างเทศบาลกับภาคประชาชนให:มีความเข:มแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค( 

เพื่อให:ผู:เข:าร=วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร=งใสในการทํางานและมี 
ความรู:เก่ียวกับสิทธิในการเข:าถึงข:อมูลข=าวสารตามพระราชบัญญัติข:อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

ผู:เข:าร=วมอบรม จํานวน ๑๐๐  คน 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต:องการอบรม ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู: 
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
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9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ(  

จํานวนผู:เข:าร=วมอบรม ร:อยละของผลการเรียนรู:เฉลี่ย ร:อยละความพึงพอใจของผู:เข:าอบรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสด ุการคํานวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป3นไปตามหลักเกณฑ? วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข:อบังคับ ที่กําหนดให:องค?กรปกครอง
ส=วนท:องถ่ินต:องเผยแพร=ให:ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได: 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร=ข:อมูลข=าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด:วยพระราชบัญญัติข:อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให:หน=วยงานของรัฐจะต:อง
จัดให:มีการเผยแพร=ข:อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน=วยงาน เช=น โครงสร:างและการจัดองค?กร อํานาจหน:าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังน้ัน เทศบาลตําบลจันดี จึงได:จัดทํามาตรการ “เผยแพร=ข:อมูลข=าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  ข้ึน เพ่ือให:ประชาชน 
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน:าท่ีและเข:าถึงข:อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลได:ง=ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:มีการเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารที่สําคัญและเข:าถึงง=าย 
3.2 เพ่ือให:มีการเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให:ประชาชนหรือผู:รับบริการสามารถเข:าถึงข:อมูลข=าวสารได:สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

มีข:อมูลประเภทต=างๆ เผยแพร=ต=อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข:าถึงได:โดยสะดวกมากกว=า 10 ประเภทข้ึนไป 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนท่ีทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลจันดี 
 
6. วิธีดําเนินการ 
จัดให:มีข:อมูลข=าวสารประเภทต=างๆ เผยแพร=ให:ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ี ได:แก= 

- แผนพัฒนาท:องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ=ายประจําป� 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ข:อมูลรายรับและรายจ=าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู:บริหารท:องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป� 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
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- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ( 

จํานวนข:อมูลข=าวสารท่ีได:รับการเผยแพร= 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารด:านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย?สินของเทศบาล  และการรับ เรื่อง
ร:องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปFจจุบัน ภาคประชาชนได:เข:ามามีส=วนรวมและมีบทบาทอย=างมากในการบริหารงานของ 

ราชการส=วนท:องถ่ินในด:านต=างๆ การบริหารงานราชการส=วนท:องถ่ินต:องสามารถตรวจสอบได: ต:องมีความโปร=งใส ต:องให: 
ประชาชนได:รับทราบข:อมูล ข=าวสาร ในการดําเนนิกิจกรรมต=างๆ เพ่ือเป3นการป�องกันมีให:เกิดการทุจริตและประพฤติมีชอบ 
เพื่อให:เกิดประโยชน?สูงสุดแก=ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค( 
เพื่อเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารในการปฏิบัติงานให:ประชาชนได:รับรู: เพื่อประชาสัมพันธ?การปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ 

ส=งเสริมบทบาทการมีส=วนร=วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมีชอบในภาครัฐเสริมสร:างและ 
พัฒนาเครือข=ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให:มีความเข:มแข็งเพ่ือให:มีระบบ และกลไก 
ในการป�องกันและตรวจสอบมิให:เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน:าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี 
 
6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพร=ข:อมูลข=าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ=ายเงินประจําป� และการจัดซื้อจัดจ:าง จัดหาพัสดุต=างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ?เก่ียวกับการชําระภาษีท:องถ่ิน และการรับเรื่องร:องเรียนทางด:านการเงินการคลัง ผ=านทางเว็บไซต?ของ 
เทศบาล และป�ดประกาศข:อมูลดังกล=าวท่ีบอร?ดประชาสัมพันธ?ของเทศบาล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 
 

9. ผู:รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลจันดี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
ประชาชนได:รับรู:ข:อมูลข=าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสดีตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลทําให:

ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร=งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการป�ดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป3นประโยชน?กับการ มีส=วนร=วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให:มีช=องทางท่ีประชาชนเข:าถึงข:อมูลข=าวสารของเทศบาลตําบลจันดี” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด:วยพระราชบัญญัติข:อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให:หน=วยงานของรัฐ จะต:อง
จัดให:มีการเผยแพร=ข:อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน=วยงาน เช=น โครงสร:างและการจัดองค?กร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังน้ัน เทศบาลจึงได:ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร=ข:อมูลที่สําคัญๆ ของหน=วยงานผ=านทางช=องทางท่ี
หลากหลาย เพ่ือให:การเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารครอบคลุมทุกกลุ=มเป�าหมาย ได:แก= หน=วยประชาสัมพันธ? ณ ที่ทําการ ของหน=วยงาน 
เว็บไซต?ของหน=วยงานหรือสื่อสังคม (Social  Media การเผยแพร=ข:อมูลทางสื่อ ส=งพิมพ?ต=างๆ โทรทัศน? วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส? 
อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพื่อให:ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน:าท่ีและเข:าถึงข:อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ได:ง=ายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือให:มีช=องทางการเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารของหน=วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพ่ือให:ประชาชนหรือผู:รับบริการสามารถเข:าถึงข:อมูลข=าวสารได:สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให:มีช=องทางในการรับเรื่องร:องเรียนที่เข:าถึงประชาชนได:ง=าย 

 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
ช=องทางในการเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารของหน=วยงาน จํานวนไม=น:อยกว=า 7 ช=องทาง 

 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
พ้ืนท่ีทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลจันดี 

 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดให:มีและเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารในช=องทางที่เป3นการอํานวยความสะดวกแก=ประชาชน ได:แก= 
- บอร?ดหน:าสํานักงานเทศบาลตําบลจันดี 
- บอร?ดประชาสัมพันธ?ของเทศบาลตําบลจันดี ในชุมชน/หมู=บ:าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/รถกระจายเสียง/หน=วยประชาสัมพันธ?เคลื่อนที่ 
- ศูนย?ข:อมูลข=าวสารขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน มีเจ:าหน:าท่ีให:บริการประจําและให:ประชาชนสืบค:นได:เอง 
- จัดส=งเอกสารเผยแพร=รายงานประจําป� 
- ประชาสัมพันธ?ข:อมูลการดําเนินงานขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน ผ=านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข=าว 
- หนังสือพิมพ?หรือวิทยุท:องถ่ิน 
- ประกาศผ=านเว็บไซต?/เว็บบอร?ด/เฟสบุ�ค ที่มีข:อมูลผลการดําเนินงานขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 
- รายการทาง Youtube ออนไลน? 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
 
9. ผู:รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ? 

จํานวนช=องทางในการเผยแพร=ข:อมูลข=าวสารของหน=วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ?ในรูปแบต=าง ๆ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปFจจุบัน ความเจริญก:าวหน:าด:านวิชาการ และเทคโนโลยีต=างๆ ก:าวหน:าไปมากเครื่องมือส่ือสาร 
อิเล็กทรอนิกส?ต=างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสิ่ง การนําเอาเทคโนโลยีต=างๆ เข:ามาใช:ในการดําเนินงานผ=านสื่อการ 
ประชาสัมพันธ? เพื่อให:บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให:ความรู:ความเข:าใจได:ง=ายในช=วงระยะเวลา ส้ันๆ 
หรือช=วงระยะเวลาอ่ืน เพ่ือสร:างความน=าเช่ือถือ และน=าสนใจให:กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให:สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต=างๆ ได:ชัดเจนถูกต:อง ฉะน้ันการสร:าง ความสัมพันธ?กับประชาชนต:องการให:
ประชาชนเข:าถึงและมีส=วนร=วมรับรู:ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป3นต:องพิจารณาในการ เลือกสื่อให:เหมาะสมกับสภาวการณ?นั้นๆ 
การใช:สื่อเทคนิคและวิธีการเป3นอย=างไรบ:าง ในแต=ละข้ันตอนที่ต=างกันเป3นสิ่งสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให:ประชาชนยอมรับและให:ความ
ร=วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต=อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน:าที่ อย=างโปร=งใส และยุติธรรม 
 
3. วัตถุประสงค( 

1. เพื่อประชาสัมพันธ?การดําเนินงานของเทศบาลให:ประชาชนได:รับทราบโดยผ=านทางสื่อประเภทต=างๆ ได:แก= สื่อสิ่งพิมพ?
, ส่ือวิทยุ, โทรทัศน?, สื่อ Social network ผ=านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส? 

2. เพื่อสร:างจิตสํานึกให:เกิดการเรียนรู: รับรู:และเข:าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย=างถูกต:องและโปร=งใส 
3. เพื่อส=งเสริมให:ประชาชนมีส=วนร=วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
4. เพื่อให:เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท:องถ่ินของตน 
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด=น ให:เป3นที่ทราบกันอย=างแพร=หลาย 
6. เพื่อความสัมพันธ?ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว=างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

 
4. เป=าหมาย 

เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ?เผยแพร=ภารกิจของเทศบาลให:แก=ประชาชนโดยท่ัวไปอย=างกว:างขวาง 
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป� เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 
4.2 จัดทําผลการปฏิบัติงานประจําป� 
4.3 จัดทําแผ=นพับประชาสัมพันธ?เทศบาล และคู=มือการให:บริการประชาชน 
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
4.5 จัดทําภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร? 
4.6 จัดทําคู=มือสําหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงข=าวสื่อมวลชน 
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
4.9 จัดทําของที่ระลึก 
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.11 ป�ายประชาสัมพันธ? 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส? 
4.13 จัดทํา spot 
4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อ่ืนๆ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตเทศบาลตําบลจันดี 
 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดําเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอร=างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต=างๆ เพ่ือให:เกิดการเรียนรู:อย=างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

๒๕๐,๐๐๐. บาท โดยเบิกจ=ายจาก ค=าใช:สอย ประเภท รายจ=ายมาเพื่อให:ได:ซ่ึงบริการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
ใช:แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  
 
3.2 การรับฟFงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร:องเรียน/ร:องทุกข?ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟFงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน  
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต=อความเป3นอยู= และสุขอนามัย ของประชาชนในท:องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล (ประชาคมแผนชุมชน) 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส=งเสริมการปกครองท:องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางานร=วมกัน
ของทุกภาคส=วนที่เก่ียวข:องในการส=งเสริมสนบัสนุนให:ทุกหมู=บ:าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา
เทศบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให:หน=วยงานภาครัฐ องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน นําแผนชุมชนสู=การปฏิบัติ 
ซึ่งเป3นกลไกสําคัญในการส=งเสริมการมีส=วนร=วมในการพัฒนาชุมชนและท:องถ่ินของประชาชน เทศบาลได:ดําเนินการจัด โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนํามาบรรจุไว:ในแผนพัฒนาสี่ป�ของเทศบาล ประจําป� พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเข:า
บรรจุไว:ในร=างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล จึงได:จัดให:มีโครงการโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป� ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ ข้ึน 
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3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข:อมูลพ้ืนฐานที่เป3นมาตรฐานสามารถนําไปใช:ประโยชน?ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
เทศบาล  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก:ไขปFญหาของท:องถ่ิน 
3.3 เพ่ือให:ได:แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว:ในแผนพัฒนาสี่ป�ของเทศบาล 
3.4 เพ่ือรับทราบปFญหาและความต:องการที่แท:จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝ�กให:ประชาชนได:ร=วมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแก:ปFญหา และส=งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
3.6 เพ่ือให:ประชาชนมีส=วนร=วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบตัิราชการขององค?กรปกครองส=วน

ท:องถ่ิน 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข:อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให:มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๒ ชุมชน ในเขตเทศบาล สําหรับให: ประชาชนได:
แสดงความคิดเห็นให:ได:มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว:ในแผนพัฒนาสี่ป�ของเทศบาล 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี 
 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู:จัดเก็บข:อมูลพ้ืนฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน=วยงานท่ีเก่ียวข:อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข:าใจ 
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข:อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข:อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข:อมูล 
6.6 จัดประชุมผู:นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร=างแผนชุมชน ร=างแผนพัฒนาเทศบาล และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือให:

ความเห็นชอบแผน 
6.8 จัดทําแผนพัฒนา /แก:ไขเปลี่ยนแปบลง /เพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาล 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให:ผู:บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให:มีการพิจารณาร=างแผนชุมชน จํานวน ๑๒ ชุมชน ระหว=างเดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม 
8. งบประมาณดําเนินการ 

๓๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู
รับผิดชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลจันดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

1. มีข:อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได:มาตรฐานสําหรับใช:ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท:องถ่ิน 
2. ได:รับทราบปFญหาและความต:องการที่แท:จริงของประชาชนในแต=ละชุมชน 
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3. ได:แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว:ในแผนพัฒนาสี่ป�เทศบาล 
4. ประชาชนได:แสดงความคิดเห็นและร=วมกันแก:ไขปFญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได:เข:ามามีส=วนร=วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได:มีส=วนร=วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย?รับเร่ืองราวร:องทุกข?เทศบาลตําบลจันดี 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตําบลจันดี เป3นหน=วยงานภาครัฐท่ีเน:นการให:บริการประชาชน และมีเป�าหมายให:มีการบริการประชาชนในด:าน
ต=างๆ ที่อยู=ในอํานาจหน:าที่ด:วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน?ต=อประชาชนผู:รับบริการโดยตรง โดยถือว=า 
ประชาชนเป3นศูนย?กลางท่ีจะได:รับการบริการอย=างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป3นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให:การ
ดําเนินงานด:านบรกิารเป3นไปอย=างต=อเนื่องและเป3นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต:องการของประชาชน เทศบาล
จึงมีการจัดตั้งศูนย?รับเรื่องราวร:องทุกข?เพื่อไว:สําหรับรับเรื่องร:องเรียน/ร:องทุกข? จากประชาชนท่ีได:รับความเดือดร:อนต=างๆ 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือรับทราบปFญหาความเดือดร:อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได:แก:ไขปFญหาได:อย=างถูกต:องหรือนํามาเป3น ข:อมูล
ในการทําแผนงานโครงการแก:ไขปFญหาต=อไป 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก=ประชาชนท่ีมาติดต=อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจันดี 
3.3 เพ่ือเสริมสร:างความสัมพันธ?อันดีระหว=างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
4. เป=าหมาย 

ให:บริการรับเรื่องร:องเรียน/ร:องทุกข? จากประชาชนในพื้นที่ท่ีได:รับความเดือดร:อนรําคาญหรือผู:มีส=วนได:เสียท่ี เก่ียวข:อง 
โดยการปฏิบัติราชการต:องสามารถให:บริการได:อย=างมีคุณภาพ สามารถดําเนนการแล:วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร:าง
ความเชื่อมั่นไว:วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต:องการของประชาชนผู:รับบริการ และผู:มีส=วน ได:ส=วนเสียท่ีมี
ความหลากหลายและมีความแตกต=างกันได:อย=างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก:ไขหรือบรรเทาปFญหา และผลกระทบ
ใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได: 
 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําส่ังแต=งตั้งเจ:าหน:าท่ีผู:รับผิดชอบรับเรื่องร:องเรียน/ร:องทุกข? 
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธ?ให:ประชาชนทราบช=องทางในการร:องทุกข?/ร:องเรียน 
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู:บริหารพิจารณาสั่งการเจ:าหน:าท่ีผู:เก่ียวข:อง เพ่ือแก:ไขปFญหาตามความจําเป3นและเร=งด=วน 
5.4 แจ:งผลการปฏิบัติงานให:ผู:ร:องทราบ 

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ให:บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร? – วันศุกร? ต้ังแต=เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช=องทางร:องทุกข?/ ร:องเรียน 
ดังน้ี 

6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลจันดี 
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 075-486498 ทางโทรสารหมายเลข 075-486598 
6.3 ทางเว็บไซต? 
6.4 ทางไปรษณีย? 
๖.๕ ทางเว็บไซด? www.chandee.city.go/th 
๖.๖ ทางเฟซบุ�ค เพจเทศบาลตําบลจันดี 
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7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
8. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ( 

9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองร:องทุกข?/ร:องเรียน ประจําสัปดาห?/ประจําเดือน ทําให:เห็นว=าประชาชนได:มีส=วนรวมในการ
สอดส=องดูแลสังคมและการอยู=ร=วมกัน แสดงให:เห็นถึงการเป�ดโอกาสให:ประชาชนมีส=วนร=วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
จันดี 

9.2 สามารถดําเนินการแก:ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร:องเรียน/ร:องทุกข? 
9.3 แจ:งผลการดําเนินการให:ผู:ร:องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช=องทางให:ประชาชนในท:องถ่ินสามารถร:องเรียน/ร:องทุกข?ได:โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลจันดีเคลื่อนท่ี (สาธารณสุขเคลื่อนที่) 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตําบลจันดีเป3นหน=วยงานภาครัฐที่เน:นการให:บริการประชาชน และมีเป�าหมายใหม=การบริการประชาชนในด:าน
ต=างๆ ที่อยู=ในอํานาจหน:าที่ด:วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน?ต=อประชาชนผู:รับบริการโดยตรง โดยถือว=า 
ประชาชนเป3นศูนย?กลางท่ีจะได:รับการบริการอย=างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป3นสําคัญ 

ดังน้ัน เพื่อให:การดําเนินงานด:านบริการประชาชนเป3นไปอย=างต=อเนื่องและเป3นการให:บริการในเชิงรุก จึงได:จัดทํา 
โครงการเทศบาลตําบลจันดีเคล่ือนที่ เพื่อสํารวจความต:องการของประชาชนตามครัวเรือนว=าต:องการให:เทศบาลดําเนินการ
ให:บริการ ในด:านใดบ:าง และให:บริการงานด:านต=างๆ ซึ่งอยู=ในอํานาจหน:าที่ อาจดําเนินการด:วยตนเองหรือร=วมมือกับองค?กร
เอกชนโดย เน:นให:บริการฟรีแก=ประชาชน หรือหากจําเป3นต:องคิดว=าบริการก็ให:คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให:ประชาชนเดือดร:อน
น:อยท่ีสุด ร=วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก=ประชาชนโดยไม=ต:องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่งอาจเสียค=าใช:จ=ายหรือ
เสียเวลาเพิ่มข้ึน 

3.2 เพ่ือรับทราบปFญหาความเดือดร:อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได:แก:ไขปFญหาได:อย=างถูกต:องหรือนํามาเป3น ข:อมูล
ในการทําแผนงาน โครงการแก:ไขปFญหาต=อไป 

3.3 เพ่ือเสริมสร:างความสัมพันธ?อันดีระหว=างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เป=าหมาย/ผลลัพธ( 

นําบริการในหน:าท่ีของทุกส=วนงานของเทศบาล ออกไปให:บริการแก=ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต=างๆ ในเขตเทศบาล 
ทั้งหมด ร=วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

กําหนดให:ออกเทศบาลเคลื่อนท่ีร=วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา ในเขตเทศบาลโดย 
แบ=งเป3นชุมชนต=างๆ 
6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําร=างโครงการเสนอคณะผู:บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให:บรรลุผลตามเป�าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝrาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน:าที่ทจะนําไปให:บริการแก=ประชาชนในเขต 

เทศบาลทั้งหมด 
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให:บริการเคลื่อนท่ี 
5. ประสานงานกับทุกส=วนงาน 
6. ประชาสัมพันธ?ให:ประชาชนทราบล=วงหน:าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ?เคลื่อนที่ 
7. นํากิจกรรมงานในหน:าท่ีออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดออกให:เทศบาลเคลื่อนท่ีร=วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาเทศบาล ระหว=างเดือน 
มีนาคม –พฤษภาคม  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

๖๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล:อม เทศบาลตําบลจันดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 มีสถิตจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู=ในเขตเทศบาล ซ่ึงได:เข:าร=วมโครงการฯ ได:รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด พร:อมท้ังได:รับทราบนโยบายต=างๆ ของเทศบาลอย=างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู=ในเขตเทศบาล มีโอกาสได:แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ:าหน:าท่ีของเทศบาลรวมรับฟFง ทั้งใน
เรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต:องการด:านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ:งเป3นลายลักษณ?อักษรให:ประชาชนผู:ร:องเรียน/ร:องทุกข? ได:ทราบถึงการ ได:รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร:องเรียน/ร:องทุกข? 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก:ไขเหตุเดือดร:อนรําคาญ ด:านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล:อม เทศบาลตําบลจันดี เป3นส=วนงานท่ีมีอํานาจหน:าท่ีโดยตรงในการ 
ดูแลด:านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล:อมให:แก=ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ=งเน:นการบริการให:
ประชาชนอยู=ใน สภาพสิ่งแวดล:อมท่ีดีเอ้ือต=อการดํารงชีวิตได:อย=างปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจ:งเรื่องราวหรือร:องทุกข?อ่ืนมี
ลักษณะท่ี เก่ียวข:องกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดร:อนรําคาญ เช=น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล:อมจึงมี
หน:าท่ีเร=ง ดําเนินการตรวจสอบและแก:ไขเหตุเดือดรอนรําคาญน้ันเพ่ือแก:ไขปFญหาให:ประชาชนโดยเร็ว 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือรับแจ:งปFญหาความเดือดร:อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร:อนรําคาญตามพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได:แก:ไขปFญหาได:อย=างถูกต:องรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป3นการบริการประชาชนให:อยู=ในสภาพแวดล:อมท่ีดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป3นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ:าหน:าท่ี 

 
4. เป=าหมาย 

รับแจ:งเรื่องร:องเรียน/ร:องทุกข?เก่ียวกับเหตุเดือดร:อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลจันดี 
 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 จัดทําคําส่ังแต=งตั้งเจ:าหน:าท่ีผู:รับผิดชอบดําเนนิการเก่ียวกับเหตุเดือดร:อนรําคาญ (เจ:าหน:าท่ีภายในกอง สาธารณสุข

และสิ่งแวดล:อม) 
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธ?ให:ประชาชนทราบช=องทางในการแจ:งเหตุเดือดร:อนรําคาญ 
5.3 รับแจ:งโดยตรงหรือรับเร่ืองผ=านศูนย?รับเรื่องราวร:องทุกข?เทศบาลตําบลจันดี 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร:องเรียน/ร:องทุกข? และนําเรื่องเสนอต=อคณะผู:บริหารพิจารณาส่ังการเจ:าหน:าที่ 

ผู:เก่ียวข:อง เพ่ือแก:ไขปFญหาตามความจําเป3นและเร=งด=วน 
5.5 แจ:งผลการปฏิบัติงานให:ผู:ร:องทราบ 15 วัน นับแต=วันรับแจ:ง 

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให:บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร? – วันศุกร? ต้ังแต=เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช=องทางร:องทุกข? ร:องเรียน ได:แก= 1) 
สํานักงานเทศบาล ๒) ไปรษณีย? ๓) โทรศัพท? ๔) โทรสาร ๕) เว็บไซต? ๖) เฟสบุ:ค 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
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8. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล:อม เทศบาลตําบลจันดี 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ( 

9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองร:องทุกข?/ร:องเรียนเหตุเดือดร:อนรําคาญเป3นประจําทุกเดือน ทําให:เห็นว=าประชาชนได:มีส=วนร=วม 
ในการสอดส=องดูแลสังคมและการอยู=ร=วมกัน แสดงให:เห็นถึงการเป�ดโอกาสให:ประชาชนมีส=วนร=วมในการสอดสองดูแลการ 
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลจันดี 

9.2 สามารถดําเนินการแก:ไขปรับปรุงเหตุเดือดร:อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ:งเหตุหรือร:องเรียน/ร:องทุกข? 
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ:งผลการดําเนินการให:ผู:ร:องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข็อเท็จจริงให:ผู:ร:องเรียน/ร:องทุกข?รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแต=งต้ังเจ:าหน:าท่ีในการรับเรื่องร:องเรียน รองทุกข? เป3นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน:าที่ราชการทุกครั้งจะต:องมีการ
ตรวจสอบ กล่ันกรองการใช:อํานาจ โดยการเป�ดโอกาสให:ทุกภาคส=วนได:รับทราบข:อเท็จจริง ข:อกฎหมายท่ีถูกต:อง และต:อง เป3น
ธรรมกับทุกฝrาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรือ่งการร:องเรียนร:องทุกข?เสร็จแล:วให:แจ:งผู:ร:องรับทราบโดยเร็วไม=เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข:องอย=างเคร=งครัดลดปFญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให:เกิดการปฏิบัติหน:าที่ราชการอย=างถูกต:องโดยการนําข:อเสนอแนะจากหน=วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให:ผู:ร:องได:รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร:องเรียนร:องทุกข?และส=งเสริมภาคประชาชนร=วม ตรวจสอบ

การดําเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป=าหมายการดําเนินการ 
ผู:ร:องเรียนร:องทุกข?ทุกราย 

 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข:อเท็จจริงแล:วเสร็จแจ:งผู:ร:องโดยเร็วไม=เกิน 15 วันทําการ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  

 

8. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 

 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใช:งบประมาณ 

 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ( 
10.1 การปฏิบัติหน:าที่ราชการถูกต:องตามระเบียบ กฎหมาย เป3นธรรมกับทุกฝrาย 
10.2 ใช:เป3นแนวทางปฏิบัติงานด:านการร:องเรียนร:องทุกข? 
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3.3 การส=งเสริมให:ประชาชนมีส=วนร=วมบริหารกิจการขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให:ประชาชนมีส=วนร=วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต=งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจันดี 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด:วยการจัดทําแผนพัฒนาองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค?กร
จัดทําแผนพัฒนา ข:อ 7 (2) และข:อ 9 กําหนดให:มีองค?กรและโครงสร:างขององค?กรจัดทําแผนพัฒนาขององค?กร ปกครองส=วน
ท:องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน เพื่อให:เทศบาลตําบลจันดี ในฐานะองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองค?กรใน
การจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด:วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน พ.ศ. 2548 
เทศบาลตําบลจันดี โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต=งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค( 

เพื่อส=งเสริมให:บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส=วนได:มีส=วนร=วมและแสดงความคิดเห็นในการ 
จัดทําร=างแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาเทศบาล และแผนพัฒนาสี่ป�เทศบาลตําบลจันดี ให:สอดคล:องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ 
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกําหนดด:วยความถูกต:อง โปร=งใส และสุจริต 
 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน ๑๐ คน 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจันดี 

 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู:แทนประชาคมเทศบาล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล บางตําแหน=งในปFจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน=ง 2 ป� ตามที่

ระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี ๒๙ กันยายน 25๖๑ เทศบาลจึงต:องดําเนนการคัดเลือกบุคคลในตําแหน=งดังกล=าวมาดํารง ตําแหน=ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารง เพ่ือให:เป3นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว=าด:วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค?กรจัดทําแผนพัฒนา 
ข:อ 7 (2) 
และข:อ 9 ที่กําหนด 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

 

9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห?นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

เทศบาลตําบลจันดี มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป3นองค?กรในการยกร=างหรือจัดทําร=าง 
แผนพัฒนาส่ีป�เทศบาล เพ่ือใช:เป3นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล ความ ต:องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล ด:วย
ความถูกต:อง โปร=งใส สุจริต และให:ความสําคัญในการต=อต:านการ ทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู=บ:านและประชาคมตําบล ประจําป� 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข:องกับการกระจายอํานาจและองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน เป3นกฎหมายท่ีค=อนข:างใหม=และมีจํานวน
หลายฉบับด:วยกัน ทําให:ประชาชนยังไม=อาจได:รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีส=วนร=วมของประชาชน 
ต=อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลจันดี จึงได:จัดทําโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ (สาธารณสุขเคลื่อนที่) ประชุมประชาคมหมู=บ:าน
และประชาคม ตําบลประจําป� 25๖๐-๒๕๖๔ ข้ึน เพื่อให:ประชาชนมีความรู:ความเข:าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจการมี ส=วนร=วมของประชาชนต=อการพัฒนาท:องถ่ินตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค( 

เพื่อให:การบริหารจัดการเป3นไปตามหลักการมีส=วนร=วมของประชาชน โปร=งใส และตรวจสอบได: เพ่ือเผยแพร=ความรู: 
ให:กับประชาชนถึงการมีส=วนร=วมในการบริหารงานขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน เพ่ือรับฟFงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ 
พัฒนาท:องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ประจําป� 25๖๑-๒๕๖๔ อีกทางหนึ่งด:วย 
 
4. เป=าหมาย 

ผู:นําองค?กรประชาชน เช=น กํานัน ผู:ใหญ=บ:าน ผู:ช=วยผู:ใหญ=บ:าน สารวัตรกํานัน ผู:นําชุมชน แพทย?ประจําตําบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล มีอาชีพต=างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ติดต=อ ประสานงานกับเจ:าของสถานท่ี 
5.2 แต=งต้ังคณะทํางาน 
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝ�กอบรม พร:อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลจันดี 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ประจําป� 25๖๑-๒๕๖๔ 

7. งบประมาณ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

8. ผู:รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ? 
ผู:เข:าร=วมประชุมประชาคมสามารถเข:าใจการบริหารงานแบบการมีส=วนร=วม ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
เป3นการสร:างทัศนคติท่ีดีระหว=างประชาชนและหน=วยการบริหารราชการส=วนท:องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : การส=งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร:างการเรียนรู: เพ่ือมุ=งเน:นยกระดับการมีส=วนร=วมของประชาชน ในการพัฒนาท:องถ่ินเป3นสําคัญจึงควรให:
คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว=าเป3นประชาชนกลุ=มหน่ึงในชุมชน สร:างแผนชุมชนข้ึนมาด:วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม=บท
ชุมชนที่ว=า “แผนชุมชนเป3นการทํางานเพื่อต:องการให:ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร:าง
ภูมิคุ:มกัน ป�องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข:าไปทําให:ชุมชนเปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให: ชุมชนได:รับ
การเรียนรู: รู:จักชุมชนของตนเองสามารถค:นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก:ไข ปFญหาใน
อนาคตได: และการประสานกับหน=วยงานทุกภาคส=วน เพื่อให:เกิดความร=วมมือเป3นพลังสําคัญในการแก:ไขปFญหาที่ตอบ สนองความ
ต:องการของชุมชน ในปFจจุบันและป�องกันปFญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได: 
 
3. วัตถุประสงค( 

เพื่อให:คนในชุมชนได:แลกเปล่ียนเรียนรู:ร=วมกันได:เห็นข:อเด=น ข:อดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอย=างมี
เป�าหมายมีช=องทางในการแก:ไขปFญหาของชุมชนได:อย=างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ 
ต:องการของชุมชนได:คิดเป3นและกล:าท่ีจะตัดสินใจด:วยตนเองได: 
 
4. เป=าหมาย 

ทุกหมู=บ:าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจันดี 
 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ประชุมผู:บริหาร กํานันผู:ใหญ=บ:าน เจ:าหน:าท่ีที่เก่ียวข:องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ?โครงการพร:อมให:ความรู:แก=ประชาชนในพื้นที่ โดยใช:หอกระจายข=าวและเสียงตามสายในหมู=บ:าน 
5.3 ดําเนินการจัดส=งข:อมูลให:หน=วยงานที่มีหน:าที่จัดทําทําแผนชุมชนของทุกหมู=บ:าน 
5.4 นําข:อมูลจากแผนชุมชนบรรจุลงแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป� 

 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประจําป� 25๖๑-๒๕๖๔ 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
 
8. ผู:รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ( 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู=ได: 
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อย=างเหมาะสม สอดคล:องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได:รับผลประโยชน?ร=วมกันอย=างทั่วถึงและเท=าเทียมความร=วมมือกันของคนใน
ชุมชนจะ ก=อให:เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต=อกันได: รวมท้ังปลูกฝFงทัศนคติ ค=านิยมท่ีดีให:กับลูกหลานสามารถหาแนวร=วมในการ
ทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท:องถ่ินของตนเองได: 
 
3.3.2 ดําเนินการให:ประชาชนมีส=วนร=วมในการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต=งตั้งตัวแทนประชาคมเข:าร=วมเป3นคณะกรรมการตรวจรับงานจ:าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่เทศบาลตําบลจันดี ได:ดําเนินการตามข:อบัญญัติงบประมาณรายจ=ายประจําป�ในด:านการจัดซื้อจัดจ:างขององค?กร

ปกครองส=วนท:องถ่ินในรอบป�งบประมาณ และส=งเสริมให:ภาคประชาชน (ประชาคม) ให:มีส=วนร=วมอย=างแข=งขันกับ มาตรการ
การปFองกันการทุจริตในเทศบาล 
 

3. วัตถุประสงค( 
เพื่อเป3นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ=านการประชาคม) ในการมีส=วนร=วมกับเทศบาลตําบลจันดี 

อย=างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาล ได:มีกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ กําหนดให:ภาคประชาชนและ ส=งเสริมกลไกภาค
ประชาชน (โดยวธีิผ=านการประชาคม) ให:มีส=วนร=วมอย=างแข็งขัน กับมาตรการการป�องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลจันดี น่ันคือ
ได:ทําหน:าท่ีอย=างถูกต:อง 
 

4. เป=าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู=บ:านท้ัง ๑๒ หมู=บ:าน 

 

5. วิธีการดําเนินการ 
5.1 ส=งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ=านการประชาคม) ให:มีส=วนร=วมกับเทศบาลตําบลจันดี อย=างแข็งขัน สาหรับการ

ทํางานของเทศบาล ได:มีกฎหมายระเบียบ ข:อบังคับ กําหนดให:ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต:องไปมีส=วนเก่ียวข:องกับ
เทศบาล ในหลายๆ ส=วน เช=น ให:ตัวแทนประชาคมมีส=วนร=วมเป3น กรรมการตามระเบียบฯ ว=าด:วยการพัสดุ เช=น เป3นกรรมการเป�ด
ซองสอบราคาเป3นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป3น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป3นกรรมการตรวจการจ:าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝ�กอบรม หรือให:ความรู:แก=ตัวแทนประชาคมให:มีความรู:ความเข:าใจเร่ืองระเบียบฯ ว=าด:วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู:
ทําความเข:าใจ ระเบียบต=างๆ จะได:ปฏิบัติได:อย=างถูกต:อง 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ดําเนินการทุกป�งบประมาณ 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

 
8. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลจันดี 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ( 
9.1 ภาคประชาชนมีส=วนร=วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจันดี 
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9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน:าที่และบทบาทในการมีส=วนร=วมและตรวจสอบการดําเนินงานของ 
หน=วยงานท:องถ่ินของตนเอง 

 
3.3.3 ดําเนินการให:ประชาชนมีส=วนร=วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด:วยกรมส=งเสริมการปกครองท:องถ่ินกําหนดให:เทศบาลในฐานะองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินต:องดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป3นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว=าสัมฤทธิผ์ลตามเป�าหมาย หรือไม= 
ตลอดจนเป3นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนําผลที่ได:จากการประเมินมาใช:ในการปรับปรุง แก:ไข ส=งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต=างๆ ของเทศบาลต=อไป  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 
แห=งพระราชกฤษฎีกาว=าด:วยหลักเกณฑ?และวิธีการ บริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อให:การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลจันดีมีการขับเคล่ือนอย=างเป3นรูปธรรม ซ่ึงจะส=งเสริมให:เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต:องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน?สุขของ
ประชาชนโดยใช:วิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดี และให:คํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเป�ดเผยข:อมูลข=าวสาร โดยให:เป3นไปตามหลักเกณฑ?และวิธีการท่ี กฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได:อย=างถูกต:องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให:เกิดกระบวนการมีส=วนร=วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลและ เป3นการ

เฝ�าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล 
3.3 เพ่ือดําเนินงานให:เป3นไปตามนโยบายของผู:บริหารท:องถ่ินเทศบาล 

 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
คณะทํางานและเจ:าหน:าท่ีผู:รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจันดี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประสานกับส=วนราชการและหน=วยงานที่เก่ียวข:องเพ่ือรวบรวมข:อมูล 
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ?การดําเนินโครงการ 
6.4 จัดทําคําส่ังแต=งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ:าหน:าท่ีผู:รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

เทศบาล  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําป� 25๖๑-๒๕๖๔ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 
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9. ผู:รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับป�ท่ีผ=านมา 

 
   
มิติที่ 4 การเสริมสร:างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค?กรปกครองส=วน ท:องถ่ินกําหนด 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในแก=ผู:กํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป� ประจําป�งบประมาณ 25xx 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป3นปFจจัยสําคัญท่ีจะช=วยให:การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลจันดีเป3นไปอย=างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช=วยป�องก:นหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดข้ึน 
ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป3นส=วนประกอบสําคญท่ีแทรกอยู=ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต:องมีการกระทํา  อย=างเป3น
ข้ันตอนท่ีถูกต:องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู:บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช:โดยรวม เป3นส=วน
หน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให:สามารถบรรลุวัตถุประสงค?ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป3นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป3นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย=างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข:อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต=างๆ ท่ีเก่ียวข:องจะทําให:การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลจันดีเป3นไปอย=างถูกต:องและเป3นไป ตาม
วัตถุประสงค?ของทางราชการ 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว=าด:วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
3.2 เพ่ือพิสูจน?ความถูกต:องและเช่ือถือได:ของข:อมูลและตัวเลขต=างๆ ทางด:านการบัญชี และด:านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข:อง 
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน=วยรับตรวจว=าเป3นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี 

และนโยบายที่กําหนด 
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน=วยรับตรวจว=าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป3นหลักประกันการใช:และระวังทรัพย?สินต=างๆ ของส=วนราชการเป3นไปอย=างเหมาะสม 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหน=วยงาน พนักงานครู และเจ:าหน:าท่ีศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลจันดี 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ส=วนราชการทุกหน=วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย?พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต:องและเช่ือถือได:ของข:อมูลและตัวเลขต=างๆ ด:วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ 

โดยทั่วไป ปริมาณมากน:อยตามความจําเป3นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ 
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห?และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน=วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงาน 
ด:านอ่ืนๆ ขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน ให:เป3นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี 
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ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย?สิน และการใช:ทรัพยากรทุกประเภท ว=าเป3นไปโดยมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข:อบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือให: ม่ันใจ
ได:ว=าสามารถนําไปสู=การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค?และสอดคล:องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 บุคลากรมีความเข:าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ โดยมุ=งผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ=ายเงินลดน:อยลง 
10.3 การใช:ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน=วยงาน ท่ีมีอยู=อย=างคุ:มค=า ประหยัด 
10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดินค:างชําระลดน:อยลง 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการปฏบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผกํากับ ดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป3นกลไกท่ีสําคัญและเป3นเครื่องมือในการบริหารงานในหน=วยงานไม=ว=าจะเป3นในภาครัฐ หรือ
เอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ= ระบบการควบคุมภายในจะช=วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน=วยงานให:อยู=ในระดับ ที่
ยอมรับได:ซึ่งจะทําให:ปฏิบัติงานและการจัดการของหน=วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค? ในอดีตที่ผ=านมาการบริหารงานของ 
หน=วยงานภาครัฐ ได:มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให:ใช:เป3นเร่ืองๆ ไป ซ่ึงอาจอยู=ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข:อหารือต=างๆ โดยส=วนใหญ= จะเน:นไปที่การควบคุมด:านการเงินและบัญช 
และการปฏิบัติให:ถูกต:องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ?ท่ีทางราชการกําหนดไว: ซึ่งไม=ครอบคลุมถึงการจัดการด:านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ด:านการเงินและบัญชีในหน=วยงาน จึงไม=สามารถสะท:อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน=วยงานได: ระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี ควรเป3นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด:านและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานน้ันๆ 
วามการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม=เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม= ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป3นช=องทางรั่วไหลทําให:เกิดความเสียหายในหน=วยงานและการดําเนินงานไม=สัมฤทธิผล ทั้งน้ี สาเหตุส=วนหน่ึงอาจ
เกิดจากการกําหนดหน:าที่และมอบหมายงานในหน=วยงานไม=เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให:บุคคลใด
บุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการ
บริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน=วยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาให:ระบบการควบคุม ภายในดังกล=าวทันสมัยอยู=เสมอ 
เทศบาลตําบลจันดี พิจารณาแล:วเห็นว=าเพื่อให:องค?กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน 
ให:เป3นไปอย=างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน=วยงานจึงได:กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลจันดี ข้ึน 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:การปฏิบัติงานเป3นไปอย=างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให:การใช:ทรัพยากรเป3นไปอย=างประหยัดและ
คุ:มค=า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซํ้าซ:อนหรือไม=จําเป3น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด:านการเงินหรือด:านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน 

3.2 เพ่ือให:มีข:อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต:องครบถ:วนและเชื่อถือได: สร:างความม่ันใจแก=ผู:บริหารในการ ตัดสินใจ
เก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข:อง 

3.3 เพ่ือให:บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข:อตกลง ระเบียบข:อบังคบัต=างๆ ของ หน=วยงาน
อย=างถูกต:องและครบถ:วน 
 
4. เป=าหมาย 

เพื่อให:การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลจันดี เป3นไปอย=างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานใน
หน=วยงาน อีกทั้งยังเป3นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน=วยงานให:อยู=ในระดับท่ียอมรับได: ซ่ึงจะทําให:การ ปฏิบัติงานและการ
จัดงานของหน=วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค? 
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5. วิธีดําเนินการ 
5.1 แต=งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดินว=าด:วยการ 

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข:อ 6 
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคมภายในอย=างต=อเน่ืองเพ่ือให:การปฏิบัติตามภารกิจและ ตาม

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจันดี เป3นไปอย=างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให:คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข:อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัตงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต=างๆ ให:นายกเทศมนตรีและผู:บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจันดี ประจําป� 25๖๑-๒๕๖๔   

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลจันดี 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

9. ประโยชน(ที่คาดวาจะได
รับ 
1. การดําเนินงานของหน=วยงานบรรลุวัตถุประสงค?ท่ีวางไว:อย=างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช:ทรัพยากรเป3นไปอย=างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ:มค=า 
3. มีข:อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต:อง ครบถ:วนและเช่ือถือได: สามารถนําไปใช:ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน=วยงานเป3นไปอย=างมีระบบและอยู=ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับที่วางไว: 
5. เป3นเครื่องมือช=วยผู:บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย=างดียิ่ง 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข:อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร:อยละ 80 ได:ดําเนินการแก:ไข 
10.3 ร:อยละของหน=วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู:ที่เก่ียวข:องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู:ท่ีเก่ียวข:องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร:อยละ 80 ในระดับ

มาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลจันดี 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน ว=าด:วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให:
เทศบาลในฐานะหน=วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช:มาตรฐานการควบคุมภายในเป3นแนวทางหรือเครื่องมือใน การ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต=างๆ ของหน=วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การ
ควบคุมภายในต=อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู:กํากับดูแลอย=างน:อยป�ละหนึ่งครั้ง ภายในเก:าสิบวันนับจากวันส้ิน 
ป�งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค?เพื่อสร:างความม่ันใจอย=างสมเหตุสมผลว=าการดําเนินงานของหน=วยรับตรวจจะบรรลุ 
วัตถุประสงค?ของการควบคุมภายในด:านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช:ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ ดูแล
รักษาทรัพย?สิน การป�องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน=วยรับตรวจ ด:าน
ความเชื่อถือได:ของรายงานทางการเงิน และด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน=าความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดว=าจะมีและจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือป�องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให:สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค?ของการควบคุม
ภายใน จึงได:กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:ส=วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจดัการความเส่ียงไปดําเนินการเพ่ือ 
ควบคุมลดความเส่ียง ในการป�องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน=วยรับ 
ตรวจ 

3.2 เพ่ือให:มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน
ของส=วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต=อคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน ผู:กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

3.3 เพ่ือเป3นการเสริมสร:างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให:เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส=วนราชการของเทศบาลตําบลจันดี 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลจันดี 
 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล (ระดับองค?กร) จัดส=งรายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให:ทุกส=วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในส=วนที่รับผิดชอบและมี การติดตาม
ผลระหว=างป� 

6.2 หัวหน:าส=วนราชการของเทศบาลตําบลจันดีนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการ
บริหาร จัดการความเส่ียงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต=อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุม ภายในของส=วนราชการ (ระดับส=วนย=อย) 

6.3 หัวหน:าส=วนราชการของเทศบาลตําบลจันดี รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) พร:อมปFญหาอุปสรรคต=อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลจันดี 
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และ
บริหารจัดการความเสี่ยงของแต=ละส=วนราชการว=ามีความเพียงพอหรือไม= หรือจะต:องดําเนนิการบริหารจัดการความเส่ียง ต=อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต=อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู:กํากับ
ดูแลอย=างน:อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเก:าสิบวันนับจากวันสิ้นป�งบประมาณ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําป� 25๖๑-๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม=ใช:งบประมาณ 
9. ผู:รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 ส=วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต=อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู:กํากับดูแลภายใน เวลา

ที่กําหนด 
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4.3 การส=งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท:องถ่ิน 
4.3.1 ส=งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท:องถ่ินให:มีความรู: ความเข:าใจในการปฏิบัติหน:าที่ ให:เป3นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวข:องได:กําหนดไว: 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให:ความรู:ด:านระเบียบ กฎหมายท:องถ่ิน ผู:บริหาร และสมาชิกสภาท:องถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และหลักเกณฑ? ต=างๆ 

ที่สมาชิกสภาท:องถ่ินและผู:บริหารท:องถ่ินได:รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต:องรู:และยึดเป3นแนวทางการปฏิบัติหน:าที่ การ
ดําเนินการอย=างเคร=งครัด ปFญหาที่เกิดข้ึนเป3นประจําไม=ได:เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ? หรือขาด
ความรู: กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และหลักเกณฑ?ต=างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เท=าน้ัน หากแต=เกิดจากความรู:ความเข:าใจหรือการตีความข:อกฎหมาย ระเบยีบ หรือกฎเกณฑ? เง่ือนไขท่ีเก่ียวข:องอย=าง ผิดๆ ส=งผล
ให:สมาชิกสภาท:องถ่ินและผู:บริหารท:องถ่ิน โดยเฉพาะผู:บริหารท:องถ่ินต:องตกเป3นผู:กระทําผิดกฎหมาย ก=อให:เกิด ความเสียหายแก=
องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน และทําให:การแก:ไขปFญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท:องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส=งผล
ให:การพัฒนาขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินต:องล=าช:า เพราะไม=ตอบสนองความต:องการของประชาชน อย=างแท:จริง จากปFญหา
ดังกล=าวข:างต:น จึงจําเป3นท่ีสมาชิกสภาท:องถ่ินและผู:บริหารท:องถ่ินต:องมีความรู: ความเข:าใจระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง และ
หลักเกณฑ?ต=างๆ ที่สําคัญและเก่ียวข:องกับการบริหารงานขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน อ่ืนมีผลให:เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผล
ดีต=อองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภาท:องถ่ินและผู:บริหารท:องถ่ินไม=ต:องเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ 

ดังน้ัน เพื่อให:ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ิมพูนความรู: ความเข:าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าดัวย 
ข:อบังคับการประชมสภาท:องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย?สินและหน้ีสิน มี
ความรู:ความเข:าใจมีให:ดําเนินกิจการท่ีเป3นการขัดกันระหว=างประโยชน?ส=วนบุคคลและประโยชน?ส=วนรวมตามมาตรา 100 แห=ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว=าด:วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู:ความเข:าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับ
เจ:าหน:าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย?สินหรือประโยชน?อ่ืนใดของเจ:าหน:าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห=งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว=าด:วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จงได:จัดทําโครงการอบรมให:ความรู: ด:าน
ระเบียบ กฎหมายท:องถ่ิน ผู:บริหาร และสมาชิกสภาท:องถ่ิน 
 
3. วัตถุประสงค( 

3.1 เพ่ือให:ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  เพิ่มพูนความรู:ความเข:าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด:วยข:อบังคับการ
ประชุมสภาท:องถ่ิน พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือให:ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  มีความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย?สิน และ
หน้ีสิน 

3.3 เพ่ือให:ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  มีความรู:ความเข:าใจมีให:ดําเนินกิจการท่ีเป3นการขัดกันระหว=างประโยชน?
ส=วนบุคคลและประโยชน?ส=วนรวมตามมาตรา 100 แห=งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญว=าด:วยการป�องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.4 เพ่ือให:ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู:ความเข:าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ:าหน:าที่ของรัฐ เรื่อง
การทรัพย?สินหรือประโยชน?อ่ืนใดของเจ:าหน:าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห=งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญว=าด:วยการ ป�องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
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4. เป=าหมาย/ผลผลิต 

ผู:บริหารเทศบาล จํานวน ๑๕ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันดี จํานวน ๑๒  คน รวม ๒๗ คน 
 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลจันดี 
 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ?โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให:แก=ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข:ารับการอบรม 
6.3 อบรมให:ความรู:โดยวิทยากร พร:อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจันดี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 

10.1 ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได:เพิ่มพูนความรู:ความเข:าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด:วยข:อบังคับ การ
ประชุมสภาท:องถ่ิน พ.ศ. 2547 

10.2 ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย?สินและหนี้สิน 
10.3 ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู:ความเข:าใจมิให:ดําเนินกิจการท่ีเป3นการขัดกันระหว=างประโยชน?ส=วน

บุคคลและประโยชน?ส=วนรวมตามมาตรา 100 แห=งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว=าด:วยการป�องกันและปราบปรามการ ทุจริต 
10.4 ผู:บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู:ความเข:าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ:าหน:าท่ีของรัฐเร่ืองการ รับ

ทรัพย?สินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจ:าหน:าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห=งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว=าด:วยการป�องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 
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4.3.2 ส=งเสริมสมาชิกสภ:าทองถ่ินให:มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม กระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข:องได:กําหนดไว:  โดยไม=ฝFกใฝฝายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส=งเสริมสมาชิกสภาท:องถ่ินให:มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส=งเสริมสมาชิกสภาท:องถ่ินให:มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เป3นกลไกสําคัญที่ใช:สําหรับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปFจจุบันองค?กรปกครองส=วน ท:องถ่ินมีอิสระ
เต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป3นของตนเอง แต=ถึงแม:จะเป3นอิสระ ส=วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดาเนินงานต=างๆ 
ขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินให:เป3นไปโดยความเรียบร:อยและถูกต:อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ร=วมกัน นอกจากจะทําให:
เทศบาลตําบลจันดี บรรยากาศการทํางานแบบมีส=วนร=วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร:างความ น=าเช่ือถือให:กับองค?กร สามารถ
นําไปสู=ความโปร=งใสในเทศบาลและลดการทุจริตเทศบาลตําบลจันดี จึงได:ดําเนินกิจกรรมส=งเสริมสมาชิกสภาท:องถ่ินให:มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝrายบริหารข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท:องถ่ินในการเป3นหน=วยตรวจสอบ โดยให:
สมาชิกสภาร=วม เป3นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือให:การปฏิบัติงานโปร=งใสและสามารถตรวจสอบได: อีกทั้งยัง
เป3นการช=วยลดปFญหาการทุจริตได: 
 

3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือเป3นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร 
3.2 เพ่ือให:เกิดความโปร=งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได: 
3.3 สมาชิกสภาท:องถ่ินเข:าใจบทบาท หน:าท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เป=าหมาย 
สมาชิกสภา จํานวน ๑๒ คน 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลจันดี 
6. วิธีการดําเนินงาน 

6.1 จัดทําคู=มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข:องเพ่ือให:สมาชิกสภาท:องถ่ินใช:สําหรับการประชุม 
6.2 แต=งต้ังสมาชิกสภาท:องถ่ินเป3นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต=างๆ เช=น การจัดซ้ือจัดจ:างโครงการต=างๆ 

การแปรญัตติร=างข:อบัญญัติประจําป� การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
6.3 สมาชิกสภาท:องถ่ินตั้งกระทู:ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ประจําป� 25๖๑-๒๕๖๔ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

 
9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจันดี 
10. ผลลัพธ( 
10.1 สมาชิกสภาท:องถ่ินเข:าใจบทบาทหน:าท่ี และร=วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต=างๆ มีความโปร=งใส ตรวจสอบได: 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส=วนร=วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส=งเสริมและการพัฒนาความเข:มแข็งขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน เก่ียวข:องกับหลายองค?ประกอบ และหลายฝrาย
โดยเฉพาะอย=างย่ิงบุคลากรท:องถ่ิน อันได:แก= ฝrายบริหารและฝrายสภาขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง ฝาย
ข:าราชการองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน บุคลากรเหล=าน้ีมีบทบาทและต:องทําหน:าที่ของตนอย=างเข:มแข็ง เพื่อเสริมสร:าง แนวคิด
ประชาธิปไตยและการมีส=วนร=วมโดยให:มีกระบวนการสอดคล:องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให:มีการกระจาย อํานาจ
การตัดสินใจ และแก:ไขปFญหาภายในตําบลและตอบสนองความต:องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ=วงดุลอํานาจ ระหวางฝrาย
สภากับฝrายบริหาร และที่สําคัญส=งเสริมการมีส=วนร=วมในการเสนอแก:ปFญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ตําบลจันดี เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท:องถ่ิน เก่ียวกับการมีส=วนร=วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได:ดําเนินกิจกรรมการมี
ส=วนร=วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท:องถ่ินในเรื่องต=างๆ เพื่อเป3นการส=งเสริมให: สมาชิกสภาท:องถ่ินมีความเข:มแข็งในการใช:
อํานาจหรือปฏิบัติหน:าที่ให:เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 

3. วัตถุประสงค? 
3.1 เพ่ือเป3นการส=งเสริมให:สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันดี มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส=วนร=วมในการทํางาน 
3.2 เพ่ือเป3นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป3นการบรรเทาความเดือดร:อนของประชาชน 

 

4. เป�าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันดี  จํานวน ๑๒ คน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลจันดี  

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 แต=งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เป3นคณะกรรมการร=วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต=างๆ  
6.2 สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได:รับการแต=งต้ัง เข:าร=วมปฏิบัติหน:าที่นําข:อมูลแจ:งในท่ีประชุมสภาเทศบาล เพื่อทําการ

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส=วนที่ประชาชนได:รับความเดือดร:อนและต:องการของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม=ใช:งบประมาณ 

 

9. ผู
รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลจันดี 

 

10. ผลลัพธ( 
การพัฒนาเทศบาล เป3นไปอย=างต=อเนื่อง ตอบสนองความต:องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 
4.4 เสริมพลังการมีส=วนร=วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส=วนเพื่อต=อต:าน การทุจริต 
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4.4.1 ส=งเสริมให:มีการดําเนินการเฝ�าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป�ายประชาสัมพันธ?กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปFญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน=วยงานภาครัฐได:ส=งผลเสียหายกับประเทศชาติอย=างมาก จําเป3นที่ทุกภาคส=วนในสังคม

จะต:องตระหนักและร=วมกันแก:ไขจัดการปFญหา โดยการเข:าไปมีส=วนร=วมเป3นเครือข=ายในการขับเคล่ือนต=างๆ ให:เกิดการเฝ�า ระวัง 
ป�องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ:นให:ทุกภาคส=วนในจังหวัดได:ตระหนักถึงปFญหาการทุจริตคอร?รัปช่ันและมี ส=วนร=วมใน
การป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค( 
3.1 เพ่ือให:ประชาชนมีส=วนร=วมในการป�องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ?ในการแก:ไขปFญหาการทุจริต 

 

4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําป�ายประชาสัมพันธ? 
6.2 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ?  
๖.3 จัดเจ:าหน:าที่รับผิดชอบรับแจ:งเหตุทางโทรศัพท? 
6.4 บันทึกเรื่องร:องเรียน ร:องทุกข? 
6.5 เสนอผู:บริหารพิจารณาส่ังการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก:ไขเรื่องท่ีได:รับการร:องเรียน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

๕,๐๐๐.- บาท 
 

9. ผู:รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลจันดี 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ( 
10.1 จํานวนเร่ืองร:องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
10.2 นําเร่ืองท่ีได:รับการร:องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก:ไข 
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แบบฟอร(มรายงานประเมินผลตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป=องกันการทุจริตสําหรับองค(กรปกครองสวนท
องถิ่น 

 

สวนที่ ๑ ข
อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค(กรปกครองสวนท
องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร       เมืองพัทยา 

องค?การบริหารส=วนจังหวัด         

  เทศบาล           

  องค?การบริหารส=วนตําบล    ขนาด     

๒. สถานที่ต้ังสํานักงาน/ที่ทาํการองค(กรปกครองสวนท
องถ่ิน 

เลขท่ี  หมู=ที่ ถนน   ตําบล   อําเภอ    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย?  โทรศัพท?  โทรสาร    

เว็บไซต?ขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน         

๓. จํานวนประชากรในเขตองค(กรปกครองสวนท
องถ่ิน   คน  ครัวเรือน 

๔. พ้ืนที่รวมขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่น ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม หมู=บ:าน/ชุมชน) 

๕. รายได
ขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่น  ในปcงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 -รายได:ไม=รวมเงินอุดหนุน     บาท 

 -รายได:จากเงินอุดหนุน     บาท 

 

ผลการประเมิน 

 

  

200  

......................... 
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๖. รายจายขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่นในปcงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   บาท 

๗. พนักงานท
องถิ่น/ลูกจ
าง ในองค(กรปกครองสวนท
องถ่ิน ทั้งหมดจํานวน   คน 

๘. สมาชิกสภาองค(กรปกครองสวนท
องถิ่น ทั้งหมดจํานวน     คน 

9. ผลการประเมินตนเองคะแนนที่ได:รวมท้ังสิ้นจํานวน  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

10.ชื่อผู
ประสานงาน           

 ตําแหนง            

 สถานที่ติดตอ            
           

 โทรศัพท(     โทรสาร       

 โทรศัพท(มือถือ   E-mail       

 

สวนที่ ๒ ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการป=องกันการทุจริต 

 โปรดกรอกข:อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติท่ี 1 – 4 และใส=เครื่องหมาย ( / )ในช=องท่ีมาตรการ/
แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระสําคัญ พร:อมทั้งระบุคะแนน 

มิติที่ 1 การสร
างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต รวม 45 คะแนน 

 1.1 การสร
างจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งข
าราชการการเมืองฝLายบริหาร ข
าราชการการเมืองฝLาย
สภาท
องถ่ิน และฝLายประจําขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่น(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข:อ) 

4 

(8-9 ข:อ) 

3 

(6-7 ข:อ) 

2 

(4-5 ข:อ) 

1 

(1-3 ข:อ) 

0 

( - ) 

1.1.1 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน
าที่ให
บังเกิดประโยชน(สุขแกประชาชนในท
องถิ่น 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข:อ) 

4 

(8-9 ข:อ) 

3 

(6-7 ข:อ) 

2 

(4-5 ข:อ) 

1 

(1-3 ข:อ) 

0 

( - ) 

       
       
       
        

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) ปฏิบัติหน:าท่ีโดยมีความรับผิดชอบต=อผลการดําเนินงาน  

(   ) 2) ปฏิบัติหน:าท่ีด:วยความถูกต:อง เป3นธรรม และถูก
กฎหมาย  

(   ) 3) ปฏิบัติหน:าท่ีรับผิดชอบของตนอย=างเป3นธรรมมีความ
ซื่อสัตย?สุจริตคํานึงถึงประโยชน?สุขแก=ประชาชนในท:องถ่ินและ
ประเทศชาติ 

(   ) 4) ปฏิบัติงานโดยมุ=งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
โปร=งใสและตรวจสอบได:  

(   ) 5) ไม=ใช:ตําแหน=งหน:าที่หรืออํานาจหน:าที่ในการแสวงหา
ประโยชน?แก=ตนหรือบุคคลใกล:ชิด  

(   ) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน=วยงานต=องานและ
บรรยากาศในการทํางาน  

(   ) 7) มีความพร:อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน:าที่ 

(   ) 8) ปฏิบัติหน:าท่ีด:วยความสุภาพ กระตือรือร:น เต็มใจ 
ทํางานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ=งผลสําเร็จของงาน  

(   ) 9) มีการถ=ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย?สุจริตภายในหน=วยงานให:แก=กันอยู=เสมอ  

(   ) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ:าหน:าท่ี เม่ือ
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข:อ) 

4 

(8-9 ข:อ) 

3 

(6-7 ข:อ) 

2 

(4-5 ข:อ) 

1 

(1-3 ข:อ) 

0 

( - ) 

หน=วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด  

(   ) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู:บริหาร หากการ
ดําเนินงานของหน=วยงานส=งผลกระทบและเกิดความเสียหายต=อ
สังคมโดยรวม  

(   ) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ:าหน:าท่ีที่ไม=มีความ
รับผิดชอบต=อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน:าท่ีความรับผิดชอบ  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน    

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

( 2 ข:อ) 

3 

( 1 ข:อ) 

0 

( - ) 

1.1.2 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

       
       
       
       
        

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) กําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช:อย=างจริงจัง  

(   ) 2) ปฏิบัติหน:าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข:อ) 

4 

(8-9 ข:อ) 

3 

(6-7 ข:อ) 

2 

(4-5 ข:อ) 

1 

(1-3 ข:อ) 

0 

( - ) 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(7 ข:อ) 

4 

(5-6 ข:อ) 

3 

(3-4 ข:อ) 

2 

(2 ข:อ) 

1 

(1 ข:อ) 

0 

( - ) 

1.1.3 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปMน
การขัดกันแหงผลประโยชน(หรือการมีผลประโยชน(ทับซ
อน 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

       
       
       
       
        

 

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) มีการวิเคราะห?ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน?ทับซ:อน 

(   ) 2) มีการให:ความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับการป�องกัน
ผลประโยชน?ทับซ:อน  

(   ) 3) เป�ดโอกาสให:บุคลากรในองค?กรมีส=วนร=วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน?ทับซ:อน  

(   ) 4)มีการจัดทําคู=มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกัน
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(7 ข:อ) 

4 

(5-6 ข:อ) 

3 

(3-4 ข:อ) 

2 

(2 ข:อ) 

1 

(1 ข:อ) 

0 

( - ) 

ผลประโยชน?ทับซ:อน 

(   ) 5) มีการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป�องกันผลประโยชน?ทับซ:อน 

(   ) 6) มีการรายงานผล และข:อเสนอแนะในการป�องกัน
ผลประโยชน?ทับซ:อน 

 (   ) 7) มีการใช:แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เป3นเคร่ืองมือในการเสริมสร:างองค?ความรู:เพื่อป�องกัน
ผลประโยชน?ทับซ:อนในองค?กร โดยส=งเสริมให:บุคลากรทดสอบเพ่ือ
วัดความเข:าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการดํารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   

1.2การสร
างจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในท
องถิ่น(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มโีครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

1.2.1 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการตอต
านการทุจริต 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

       
       
       
       
        

  



94 

 

 

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )  เสริมสร:างค=านิยมต=อต:านการทุจริต 

 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน........โครงการ   ระดับคะแนน   

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

( - ) 

1.2.2 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน(
สาธารณะ 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

       
       
       
       
        

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค=าธรรมเนียม 

(   ) 2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มโีครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

1.2.3 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก   



95 

 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

       
       
       
       
        

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) ขับเคลื่อนการดําเนินงานใช:หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน .......โครงการ    ระดับคะแนน   
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1.3การสร
างจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

1.3.1 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย(สุจริต 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) นําหลักสูตรลูกเสือช=อสะอาดไปใช:ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 

(   ) 2) นําหลักสูตรโตไปไม=โกงหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเหมาะสมไปปรับใช:
ในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค?กรปกครองส=วน
ท:องถ่ิน 

(   ) 3) ค=ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอ่ืนๆที่มีวัตถุประสงค?เพ่ือ  
สร:างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย?สุจริต 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

1.3.2 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการตอต
านการทุจริต     
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร:างความ
ตระหนักรู:และมีส=วนร=วมในการป�องกันการทุจริตสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช:ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 

(   ) 2) นําสาระการเรียนรู: เรื่อง การมีส=วนร=วมของประชาชนในการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ=มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ=มวิชาสังคมศาสตร? (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช:
ในสถานศึกษาสังกัดขององค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 

(   ) 3) โครงการอ่ืนๆท่ีมีวัตถุประสงค?สร:างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการต=อต:านการทุจริต 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน    

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มโีครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

1.3.3 สร
างจิตสํานึกและความตระหนักให
มีจิตสาธารณะ   
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) สร:างจิตสํานึกและความตระหนักให:มีจิตสาธารณะ 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ท้ังส้ิน จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน    
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป=องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 

 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอต
านการทุจริตของผู
บริหาร(5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(4 ข:อ) 

4 

(3 ข:อ) 

3 

(2 ข:อ) 

2 

(1 ข:อ) 

0 

 ( - ) 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอต
านการทุจริตของผู
บริหาร
ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) ผู:บริหารมีการแสดงเจตจํานงว=าจะบริหารงานด:วยความ
ซื่อสัตย?ต=อเจ:าหน:าที่ในหน=วยงาน 

(   ) 2) ผู:บริหารมีการแสดงเจตจํานงว=าจะบริหารงานด:วยความ
ซื่อสัตย?ต=อสาธารณชน 

(   ) 3) ผู:บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน=วยงานให:มีคุณธรรมและความโปร=งใส 

(   ) 4) ผู:บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ 
เพื่อให:เกิดความโปร=งใสและซ่ือสัตย?มากข้ึนในหน=วยงาน 

     

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน .........................ข:อ    ระดับคะแนน……………………………….. 
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 ๒.2 มาตรการสร
างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(9-10 ข:อ) 

4 

(7-8 ข:อ) 

3 

(5-6 ข:อ) 

2 

(3-4 ข:อ) 

1 

(1-2 ข:อ) 

0 

( - ) 

2.2.1 สร
างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลให
เปMนไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงต้ัง โยกย
าย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

       
       
       
        

        

        

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )   1) ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป3น
อย=างดี 

(   )   2) การรวมกลุ=มของเจ:าหน:าที่ในหน=วยงานเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปร=งใส 

(   )   3) การได:รับคําสั่งที่ไม=เป3นธรรม โดยไม=มีสาเหตุอันควร 

(   )   4) การได:รับการร:องขอ/สั่งการด:วยวาจาของผู:บังคับบัญชา
ให:ทํางานส=วนตัวท่ีมิใช=งานราชการ อย=างไม=เหมาะสม 

(   )   5) การรับรู:ถึงผลเสียจากการไม=ปฏิบัติตามคําส่ังที่ไม=
เหมาะสม 

(   )   6) การรับรู:ต=อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป
สถานบันเทิงหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ประโยชน?อ่ืนใดแก=
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(9-10 ข:อ) 

4 

(7-8 ข:อ) 

3 

(5-6 ข:อ) 

2 

(3-4 ข:อ) 

1 

(1-2 ข:อ) 

0 

( - ) 

เจ:าหน:าท่ี 

(   ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค
หรือประโยชน?อ่ืนใดแก=เจ:าหน:าท่ี 

(   ) 8) การเอ้ือประโยชน?/เลือกปฏิบัติต=อผู:รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ?ส=วนตัว 

(   ) 9) ปฏิบัติหน:าท่ีอย=างไม=เป3นธรรม ใช:ตําแหน=งหน:าท่ีในทาง
มิชอบเพ่ือผลประโยชน?ให:กับตนเองและพวกพ:องหรือบุคคลอ่ืน 

(   ) 10) การให:สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน?
อ่ืนใดแก=เจ:าหน:าท่ี 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน    
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(5-6 ข:อ) 

4 

(4 ข:อ) 

3 

(3 ข:อ) 

2 

(2 ข:อ) 

1 

(1 ข:อ) 

0 

( - ) 

2.2.2 สร
างความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช
ประโยชน(ในทรัพย(สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให
เปMนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ(ที่
เกี่ยวข
องอยางเครงครัด 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(5-6 ข:อ) 

4 

(4 ข:อ) 

3 

(3 ข:อ) 

2 

(2 ข:อ) 

1 

(1 ข:อ) 

0 

( - ) 

        

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )   1) การใช:จ=ายงบประมาณที่ไม=สมควรผิดวัตถุประสงค? ไม=มี
ประสิทธิภาพ 

(   )   2) การใช:จ=ายเงินเพื่อส=งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ:อง 

(   )   3) การรับรู:เก่ียวกับการใช:จ=ายงบประมาณของหน=วยงาน
อย=างไม=เหมาะสมหรือมากเกินความจําเป3น ผิดวัตถุประสงค? ไม=มี
ประสิทธิภาพ 

(   )   4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ:าง 

(   )   5) การวิเคราะห?ผลการจัดซื้อจัดจ:าง และนําผลการ
วิเคราะห?มาปรับปรุงการจัดซ้ือในป�งบประมาณถัดไป 

(   )   6) การเป�ดเผยข:อมูลการจัดซื้อ-จัดจ:างรายโครงการให:
สาธารณะชนทราบผ=านเว็บไซต?หรือส่ือช=องทางอ่ืนๆ 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข:อ) 

4 

(8-9 ข:อ) 

3 

(6-7 ข:อ) 

2 

(4-5 ข:อ) 

1 

(1-3 ข:อ) 

0 

( - ) 

2.2.3 สร
างความโปรงใสในการให
บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข:อ) 

4 

(8-9 ข:อ) 

3 

(6-7 ข:อ) 

2 

(4-5 ข:อ) 

1 

(1-3 ข:อ) 

0 

( - ) 

       
       
       
       
        

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน=วยงาน 

(   )   2) คู=มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน=วยงาน 

(   )   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอน เป3นมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต:อง 

(   )   4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู=มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน=วยงาน 

(   )   5) การให:บริการโดยไม=เลือกปฏิบัติ 

(   )   6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให:บริการ 

(   )   7) ใช:เทคโนโลยีเพื่อให:เป3นมาตรฐาน โปร=งใส มี
ประสิทธิภาพ 

(   )   8) แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค=าบริการ อย=างชัดเจน 

(   )   9) ให:บริการโดยจัดลําดับก=อน – หลัง 

(   )   10) ให:บริการแล:วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(   )   11) ความพึงพอใจต=อคุณภาพการให:บริการ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข:อ) 

4 

(8-9 ข:อ) 

3 

(6-7 ข:อ) 

2 

(4-5 ข:อ) 

1 

(1-3 ข:อ) 

0 

( - ) 

(   )   12) ร:อยละของระดับความพึงพอใจของผู:รับบริการ 

 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   

 

 2.3มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหน
าที่ให
เปMนไปตามหลักการบริหารกิจการบ
านเมืองที่ดี 

(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข
องในแตละข้ันตอน 
เปmดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององค(กร
ปกครองสวนท
องถิ่น 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) การเป�ดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให:บริการอย=าง
ชัดเจน 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

(   ) 2) การให:ข:อมูลเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการให:บริการ 

(   ) 3)แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช:ให:บริการ 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน   ข:อ   ระดับคะแนน   

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู
มีอํานาจใน
องค(กรปกครองสวนท
องถิ่น 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) การให:ข:อมูลหน:าที่ความรับผิดชอบและผู:รับผิดชอบอย=าง
ชัดเจน 

(   ) 2) ปฏิบัติหน:าท่ีโดยคํานึงถึงการใช:อํานาจหน:าท่ีโดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย 

(   ) 3) ปฏิบัติหน:าท่ีโดยดําเนินการตามข้ันตอนอย=างถูกต:อง ไม=
ผิดพลาด 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน   ข:อ   ระดับคะแนน   

2.4การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให
เปMนที่ประจักษ( (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย( สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) ยกย=องเชิดชูเกียรติหน=วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย? สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ให
ความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของท
องถิ่น 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) ยกย=องเชิดชูเกียรติหน=วยงาน/บุคคลท่ีให:ความช=วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท:องถ่ิน 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) ยกย=องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
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2.5มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบ หรือรับแจ
ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต(20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

10 

(3 ข:อ) 

8 

(2 ข:อ) 

6 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

2.5.1ดําเนินการให
มีข
อตกลงระหวางบุคลากรในองค(กรได
ปฏิบัติ
หน
าที่ราชการด
วยความซื่อสัตย( สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ
านเมืองที่ดี 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )   1) มิให:มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร:อง
ขอให:ผู:ใช:บริการพาไปสถานท่ีบันเทิงรวมถึงร:องขอสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือประโยชน?อ่ืนใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให:บริการตามอํานาจหน:าที่ 

(   )   2) มิให:เจ:าหน:าท่ีที่ให:บริการเอ้ือประโยชน?หรือเลือกปฏิบัติต=อ
ผู:ใช:บริการบางคนเน่ืองจากมีความสัมพันธ?ส=วนตัว  

(   )   3) มิให:เจ:าหน:าท่ีปฏิบัติหน:าที่อย=างไม=เป3นธรรมหรือมีการให:
ความช=วยเหลือเป3นพิเศษแก=บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน?ตอบแทนสําหรับ
ตนเองและพวกพ:องหรือบุคคลอ่ืน 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  .ข:อ ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 3 0 
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( 2 ข:อ) ( 1 ข:อ) (-) 

2.5.2มีการให
ความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได

ดําเนินการตามอํานาจหน
าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏบิัติราชการขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่น 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )   1) มีแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

(   )   2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน=วยกํากับ ดูแล 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน   ข:อ    ระดับคะแนน   

 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

2.5.3ดําเนินการให
มีเจ
าหน
าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให
เปMนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร
องเรียนกลาวหาบุคลากรในองค(กรปกครองสวน
ท
องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน
าที่โดยมิชอบ 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )   1) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผู:กระทําผิดการทุจริต 

(   )   2) มีขั้นตอนการลงโทษผู:กระทําผิดการทุจริตท่ีเหมาะสม 

(   )   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู:กระทําผิดการทุจริตอย=างมี
ประสิทธิภาพ 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
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มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 

 3.1 จัดให
มีและเผยแพรข
อมูลขาวสารในชองทางที่เปMนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนได
มีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน
าที่ขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่นได
ทุกข้ันตอน     (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(5ข:อ) 

4 

(4ข:อ) 

3 

(3ข:อ) 

2 

(2ข:อ) 

1 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

3.1.1 จัดให
มีศูนย(ข
อมูลขาวสารตามกฎหมายวาด
วยข
อมูลขาวสาร
ของทางราชการ  

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )  1) ให:ข:อมูลข=าวสารแก=ประชาชนอย=างครบถ:วน ถูกต:องและไม=
บิดเบือนข:อเท็จจริง  

(   ) 2) มีหน=วยประชาสัมพันธ? ณ ที่ทําการของหน=วยงาน  

(   ) 3) มีสื่อประชาสัมพันธ?เผยแพร=บทบาทอํานาจหน:าที่  

(   ) 4) มีการแสดงข:อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย=าง
ชัดเจน ถูกต:อง ครบถ:วน สมบูรณ? และเป3นปFจจุบันทางเว็บไซต?ของ
หน=วยงานและส่ืออ่ืนๆ  

(   ) 5) มีระบบการให:ข:อมูลการดําเนินงานของหน=วยงานผ=าน
หมายเลขโทรศัพท?เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ:าหน:าที่ของหน=วยงานให:บริการข:อมูลตลอดเวลาการทํา
การของหน=วยงาน 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(5ข:อ) 

4 

(4ข:อ) 

3 

(3ข:อ) 

2 

(2ข:อ) 

1 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(4ข:อ) 

4 

(3ข:อ) 

3 

(2ข:อ) 

2 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

3.1.2 มีการเผยแพรข
อมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เปMนไปตามหลักเกณฑ( วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข
อบังคับ ที่กําหนดให
องค(กรปกครองสวนท
องถิ่นต
อง
เผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได
 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) การประกาศ เผยแพร=แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ:าง 

(   ) 2) การเป�ดเผยข:อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ:างให:สาธารณชนทราบ  

(   ) 3)การเข:าถึงข:อมูลของประชาชนของหน=วยงาน  

(   ) 4) ผลการประเมินการรับรู:และการเข:าถึงข:อมูลภาคประชาชน  

     

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน .........................ข:อ    ระดับคะแนน   
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปmดประกาศ เผยแพรข
อมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปMนประโยชน(กับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )   การเผยแพร=ข:อมูลการให:บริการต=างๆ กฎเกณฑ? ข:อกฎหมาย 
ข:อบังคับ และสถานท่ีให:บริการอย=างชัดเจน  

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
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3.2 การรับฟnงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร
องเรียน/ร
องทุกข(ของประชาชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟnงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนิน
กิจการ ตามอํานาจหน
าที่ขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่น โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปMนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท
องถ่ิน 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )  1) จัดประชาคม 

(   ) 2) สนับสนุนเครือข=ายภาคประชาสังคม 

(   ) 3) จัดตั้งศูนย?และเจ:าหน:าที่รับผิดชอบรับเรื่องร:องเรียน/ร:อง
ทุกข?/ร:องเรียนการทุจริต 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(4ข:อ) 

4 

(3ข:อ) 

3 

(2ข:อ) 

2 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

3.2.2 มีชองทางให
ประชาชนในท
องถิ่นสามารถร
องเรียน/ร
องทุกข(ได

โดยสะดวก 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(4ข:อ) 

4 

(3ข:อ) 

3 

(2ข:อ) 

2 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        ซึ่ง
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี 

(   ) 1) การกําหนดช=องทางการร:องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร:องเรียน  

(   ) 2) การประกาศเผยแพร=/กระบวนการเรื่องข้ันตอนร:องเรียน  

(   ) 3) มีวิธีการร:องเรียนที่สามารถทําได:ง=าย  

(   ) 4) มีช=องทางการรับเรื่องร:องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน   ข:อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(10-12ข:อ) 

4 

(8-9ข:อ) 

3 

(6-7ข:อ) 

2 

(4-5ข:อ) 

1 

(1-3ข:อ) 

0 

(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ
งเปMนลายลักษณ(อักษรให
ประชาชนผู

ร
องเรียน/ร
องทุกข( ได
ทราบถึงการได
รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร
องเรียน/ร
องทุกข( 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) การแก:ไขข:อร:องเรียนอย=างเหมาะสม  

(   ) 2) การติดตามเรื่องร:องเรียนและระบบให:ผู:ร:องเรียนติดตาม
ผลได:ด:วยตนเอง 

(   ) 3) การแจ:งผลเรื่องร:องเรียนหรือแจ:งผลการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องร:องเรียนให:ผู:ร:องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ 

(   ) 4) มีมาตรการท่ีต:องดําเนินการเรื่องร:องเรียนภายใน 15วัน  

(   ) 5) การรายงานผลการดําเนินการหรือความก:าวหน:าเรื่อง
ร:องเรียน  

(   ) 6) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร:องเรียน พร:อมระบุ
ปFญหาอุปสรรคและแนวทางแก:ไข และเผยแพร=ให:สาธารณชนทราบผ=าน
ทางเว็บไซต?หรือสื่ออ่ืนๆ 

(   ) 7) การกําหนดช=องทางการร:องเรียนการจัดซ้ือ-จัดจ:าง  

(   ) 8) การกําหนดหน=วยงานหรือผู:รับผิดชอบเรื่องร:องเรียนการ
จัดซื้อ-จัดจ:าง  

(   ) 9) การรายงานผลการดําเนินการเรื่องร:องเรียนจัดซ้ือ-จัดจ:าง ให:
ผู:ร:องทราบ  

(   ) 10) มีระบบการแจ:งเบาะแสการทุจริต  

(   ) 11) มีระบบการคุ:มครองผู:ให:เบาะแสการทุจริต  

(   ) 12) เป�ดช=องทางการรับเรื่องร:องเรียนการทุจริต  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
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3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(4ข:อ) 

4 

(3ข:อ) 

3 

(2ข:อ) 

2 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

3.3.1 ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) แต=งตั้งเป3นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

(   ) 2) การมีส=วนร=วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  

(   ) 3) การมีส=วนร=วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  

(   ) 4) การมีส=วนร=วมดําเนินการตามโครงการ  

     

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน .........................ข:อ    ระดับคะแนน……………………………….. 
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

3.3.2 ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) เป�ดโอกาสให:ประชาชนเข:าร=วมสังเกตการณ?ในการจัดหาพัสดุ 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน ..................โครงการ ระดับคะแนน……………………………….. 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

3.3.3 ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
        

         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) แต=งตั้งเป3นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(   ) 2) การมีส=วนร=วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  

(   ) 3) การมีส=วนร=วมในการปรับปรุงแก:ไขโครงการ   

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน    
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มิติที่ 4 การเสริมสร
างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององค(กรปกครองสวนท
องถิ่น รวม 45 
คะแนน 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(2ข:อ) 

3 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให
ผู

กํากับดูแล 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   )  1) กลุ=มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานอย=าง
เป3นอิสระ  

(   ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ป�องกันการทุจริตได:อย=างมีประสิทธิภาพ 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน   ข:อ   ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให
มี     
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให
ผู
กํากับดูแล 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
        
      

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) มีระบบป�องกันหรือตรวจสอบการละเว:นการปฏิบัติหน:าท่ี  

(   ) 2) มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพื่อให:เกิดประสิทธิภาพในการป�องกันการทุจริต   

(   ) 3) รับรู:ถึงแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตเป3นอย=างดี 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   

 ๔.๒ การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได
 (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(2ข:อ) 

3 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

4.2.1 สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน ย
ายข
าราชการ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(2ข:อ) 

3 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

พนักงาน ลูกจ
าง 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) แต=งตั้งเป3นกรรมการบริหารงานบุคคล 

(   ) 2) เป�ดเผยข:อมูลข=าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(2ข:อ) 

3 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

4.2.2 สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชน(จากทรัพย(สินของ
ทางราชการ 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(2ข:อ) 

3 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) จัดให:ประชาชนเข:าร=วมสังเกตการณ?ในการบริหารงบประมาณ 

 (   ) 2) การจัดให:มีและการเผยแพร=รายละเอียดข:อมูลการดําเนิน
โครงการและการใช:งบประมาณ ให:ประชาชนในท:องถ่ินได:ทราบล=วงหน:า
และให:ข:อมูลที่ว=านี้แก=บุคคลที่ร:องขอหรือขอดู 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

4.2.3 สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  
        
        
        
        
     

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) เป�ดโอกาสให:ประชาชนเข:าร=วมสังเกตการณ?ในการจัดหาพัสดุฯ 

(   ) 2) ฝ�กอบรมให:ความรู:ที่เก่ียวข:องกับการพัสดุ 

(   ) 3) ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการทุกข้ันตอน
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(3 ข:อ) 

4 

(2 ข:อ) 

3 

(1 ข:อ) 

0 

(-) 

ให:ประชาชนได:ทราบ และตามช=องทางท่ีประชาชนเข:าถึงข:อมูลได:
โดยสะดวก 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  ข:อ    ระดับคะแนน   

 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท
องถิ่น (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท
องถิ่นให
มีความรู
 
ความเข
าใจในการปฏิบัติหน
าที่ให
เปMนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข
องได
กําหนดไว
 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) การพิจารณาให:มีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาท:องถ่ิน
เป3นการเฉพาะ หรือร=วมกับฝrายบริหาร/พนักงาน/ข:าราชการท:องถ่ินเข:า
ร=วมการฝ�กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท:องถ่ิน 
และการเสริมสร:างความรู:ในการปฏิบัติหน:าท่ีของฝrายบริหารให:เป3นตาม
กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข:อง 

  



125 

 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาท
องถ่ินให
มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏบิัติงานของฝLายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข
องได
กําหนดไว
 โดยไมฝnกใฝLฝLายใด 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) การให:ความรู:ความเข:าใจตามโอกาส เก่ียวกับข:อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม=ว=าจะเป3นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู: รวมท้ังการทําความเข:าใจล=วงหน:าในข:อกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวข:องกับเรื่องท่ีฝrายบริหารเสนอให:สภาพิจารณา 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอต
านการทุจริต (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 
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5 

(2ข:อ) 

3 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

4.4.1 สงเสริมให
มีการดําเนินการเฝ=าระวังการทุจริต 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 

(   ) 1) มีการเผยแพร=หลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวข:องกับการ
ต=อต:านการทุจริต เช=น มีเวที บอร?ด เว็บไซต? หรือช=องทางอ่ืนๆ 

(   ) 2) สร:างชุมชนเฝ�าระวังการต=อต:านการทุจริต 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน   ข:อ   ระดับคะแนน   

รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม=มีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอต
านการทุจริต 

ประกอบด:วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

        
        
        
        
         

ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดทําแผน ระดับคะแนน 

5 

(2ข:อ) 

3 

(1ข:อ) 

0 

(-) 

(   ) มีการพัฒนาเครือข=ายและสร:างความร=วมมือกับทุกภาคส=วนเพื่อ
ต=อต:านการทุจริต เช=น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งส้ิน จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
 

 ข:าพเจ:าขอรับรองว=า ข:อความที่ระบุไว:ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)น้ีมีความถูกต:อง
ครบถ:วนตามหลักเกณฑ?ทุกประการ  

       (ลงชื่อ) 

         (               ) 

                 ตําแหน=งผู:บริหารองค?กรปกครองส=วนท:องถ่ิน 

            วันที ่ /  /  

 
 
 
 
 
 
 
 


