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คำนำ 
 

 เทศบาลตำบลจันจวา ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจนแสดงใหเห็นถึง
เจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม อันจะสงผล
ตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
จะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 
 เทศบาลตำบลจันจวา ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
ม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 3 สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 32 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 7 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 15 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 5 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จำนวน 5 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลตำบลจันจวา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลจันจวา จะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสูเปาหมายของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกำหนดไววา 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

เทศบาลตำบลจันจวา  
มิถุนายน 2565



สารบัญ 
 

 หนา  
คำนำ  ก 
สวนท่ี 1 บทนำ  1 - 4 
  1. การประเมนิความเส่ียงการทุจรติ   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วตัถปุระสงคของการจัดทำแผน  
  4. เปาหมาย  
  5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 
สวนท่ี 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ     5 - 9 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการ  
  แยกตาม 4 มิต ิ
 
สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                      10 - 72 
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 
ลำดับ 

ท่ี 
ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิ บัติ งาน
ของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจขัดตอ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ปฏิ บั ติ ตามนโยบายของ
ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสำคัญ กับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ
น ำ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใช ใน ก า ร
บริหารงานของผูบริหารดวยการจดัทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิ บัติการ
ป อ ง กั น ก าร ทุ จริ ต เพ่ื อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปรงใส 
4. โค ร งก า ร พั ฒ น าค วาม รู ด า น
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ
หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุมคาใน
การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โ อ น  เลื่ อ น ต ำ แ ห น ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร
และ พัฒ นาทรัพยากร บุ คคลแก
สาธารณะ 
2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. มาตรการนำผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใจ ข อ งป ระ ช าช น ใน ก า ร
ใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
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ลำดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

 
3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 

งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การบริหารพัสดุ และ
การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1 . ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ าง  การจั ดห าพั สดุ  ไม
เป น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ท่ี
เก่ียวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น ำท รัพ ย สิ น ขอ งท าง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางประจำป 
3. มาตรการปองกันผลประโยชน     
ทับซอนของหนวยงาน 
4. ม าต รการป อ ง กั น การ ใช จ า ย
งบ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลำดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม  หรือมีการติดสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ใหบริการไมเปนไปตาม
มาต รฐาน  เช น  ใช เวล า
ใหบริการนานกวาท่ีกำหนด
ไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
3. โค รงก าร พั ฒ น าคุณ ภ าพ การ
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 
“บริการเปนเลศิ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของหนวยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
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เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี
เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และ
หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหไดเห็น
วาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ
เปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลจันจวา จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคูไปกับ
การปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลจันจวา (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะ
สงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขา
รวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไม
ต่ำกวา 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลจันจวา ตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลจันจวา เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส 
และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันจวา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา ลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลตำบลจันจวา มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) 
ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /เทศบาลตำบลจันจวา ผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนน
ข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผานเกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
(1) ผูบริหารเทศบาลตำบลจันจวา ไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) เทศบาลตำบลจันจวา มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตำบลจันจวา มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส และ
ตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา      
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันจวา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลจันจวา 

เทศบาลตำบลจันจวา ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 62 โครงการ ดังนี ้ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้ งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝ ายสภาท อ งถิ่ น  และฝ าย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

1) โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
2) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทจุริต 
3) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบติังานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

10,000 
 

5,000 
 

15,000 
 

 
 

10,000 
 

5,000 
 

15,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

15,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

15,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

15,000 
 

 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนกัแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

4) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ 
5) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของระบุชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 1.3 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

6) โครงการประกวดคำขวัญตอตานการทุจริต 
7) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 

 รวม จำนวน 7 โครงการ   30,000 บาท   30,000 บาท   30,000 บาท   30,000 บาท   30,000บาท  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

8) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส 

9) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส 
10) มาตรการ NO Gift Policy 
11) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
12) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
13) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป” 
14) กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 
15)มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลจันจวา 
16) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
17) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
18) มาตรการจัดทำแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
10,000 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
10,000 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
10,000 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
10,000 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
10,000 
0.00 
0.00 

 

 2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

19) มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
20) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
จันจวา” 
21) มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของของเทศบาลตำบลจนัจวา 
22) มาตรการกระจายอำนาจของของเทศบาลตำบลจันจวา 

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 

 รวม จำนวน 15 โครงการ 10,000 บาท 10,000 บาท 
 

10,000 บาท 10,000 บาท 
 

 10,000 บาท  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

23) โครงการจัดเวทีประชาคม 
24) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของของเทศบาลตำบล
จันจวา 
 

30,000 
0.00 

 

30,000 
0.00 

 

30,000 
0.00 

 

30,000 
0.00 

 

30,000 
0.00 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

25) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของของเทศบาลตำบล
จันจวา 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการ
ทุจริต 

26) กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
27) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

0.00 
0.00 

 

0.00 
0.00 

 

0.00 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
 

0.00 
0.00 

 

 

 รวม จำนวน 5 โครงการ 30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท  

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

28) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
29) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
30) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตำบล 
จันจวา 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

31) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
สำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง
รองเรียนการทุจริต 

32) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 รวม จำนวน 5 โครงการ 30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท  

รวมทั้งส้ิน จำนวน 32 โครงการ 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท  
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สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 
ลำดับที ่1 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกร
อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากร
ตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนลำดับท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม 
ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกรอยางยั่งยืน จึงได
กำหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลจันจวา  

3. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนำหลักคุณธรรม จริยธรรม

มาประยุกตใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ี บุคลากรของเทศบาลตำบลจันจวา จำนวน 50 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 
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 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 7) เผยแพรการดำเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 10,000  บาท      
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สำรวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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ลำดับที ่2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสราง
วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดกำหนดดำเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตำบลจันจวา มีความรูความเขาใจในการตอตานการทุจริต สอดสองเฝา
ระวังไมใหเกิดการกระทำการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนำไปสูการเปนองคกรท่ีปลอดทุจริตในท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงาน
ท่ัวไป เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป ของ
เทศบาลตำบลจันจวา จำนวน 30 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการ
ทุจริต  
 4) นำขอมูลท่ีไดมาจัดทำเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบท่ีกำหนด (เชน แผนพับ จดหมาย
ขาว วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางท่ีกำหนด 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 5,000 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจำนวนอยางนอย 5 เรื่องข้ึนไป 
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 2) คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป มี
ความรูดานการตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป เฝา
ระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที ่3 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตยสุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสำคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใน
เรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย
สุจริต จะทำใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  
 เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกพนักงานและบุคลากร
คนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ใหปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 
4) เชิญชวนใหสำนัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 15,000 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
 ผลลัพธ  
 เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 
 
 
 

ลำดับที ่4 
 

1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตำบลจันจวา จึง
จัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทำ
ความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สจุริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทำงานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ท่ีประจักษ  
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ 
 5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ และ
เผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 จำนวนหนวยงานและบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ 
 1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคม 
 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเปน
ประโยชนตอสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต  
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ลำดับที ่5 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือ
เขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ถือวาเปนหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทำความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบล
จันจวา ผูท่ีทำคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลจันจวาอยางสม่ำเสมอ เทศบาล
ตำบลจันจวาจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล 
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตำบลจันจวาโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทำคุณประโยชน และ
ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทราบ
โดยท่ัวกัน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบล 
จันจวา  

2) เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบลจันจวาตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตำบลจันจวามี
คานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลจันจวา 
 2) ผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 2) คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทำความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 จำนวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบล
จันจวาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ 
 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตำบลจันจวามีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของ
การประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

 

ลำดับที ่6 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดคำขวัญตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันประชาชนจำนวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน 
หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยให
เปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคำ
ขวัญตอตานการทุจริตข้ึน เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปญหาการทุจริตคอร
รัปชันท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกำลังสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และ
เปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริต  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสำนึกท่ีจะยึดม่ันในการทำความ
ดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 4) เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลจันจวา จำนวน 50 คน 
5. วิธีดำเนินงาน 
 1) เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
 3) ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคำขวัญเขาประกวด 
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีเทศบาลตำบลจันจวา กำหนด 
 5) ทำพิธีมอบรางวัล  
 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ไดคำขวัญตอตานการทุจริต จำนวน 5 ชุด 
 ผลลัพธ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ี
เกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกำลังสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของผูเขารวมประกวด (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
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1.3.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 

 

ลำดับที ่7 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มี
ศาสนาท่ีตนนับถือเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 
 เทศบาลตำบลจันจวา ไดตระหนักและใหความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังท่ีสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต จึงไดดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนดานจิตใจ ปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี ใหมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” ซ่ึงเปนการสรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ให
เปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลกนำพาชีวิตสูความสำเร็จ เพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 2) เพ่ือใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 
 3) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 4) เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการตอตาน
การทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง และ โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหม
ประกอบราษฎรวิทยานุกูล จำนวน 50 คน  
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรตาน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลกัเกณฑ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความ
พรอม เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานท่ีในการจัดโครงการ 
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 5) ดำเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ รอยละ 100 
 ผลลัพธ 
         1) จำนวนนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นำความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติและ
นำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดำเนิน
ชีวิต ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################# 
2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

ลำดับที ่8 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดมีศูนย
ขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให
ครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
จันจวา  
4. กลุมเปาหมาย  
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี
การแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจันจวา เพ่ือเผยแพรตอ
สาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจาง 
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การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  
  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ
สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ
คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลจันจวา ใหมีขอมูลท่ี

ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 

ลำดับที ่9 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลตำบลจันจวา ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลจันจวา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสำคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต รวมท้ังผูบริหารมี
ความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตามหลกัการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน จึงไดมี
การดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลตำบลจันจวา ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารเทศบาลตำบลจันจวา แสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของเทศบาลตำบลจันจวา สูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาล
ตำบลจันจวา  

4. กลุมเปาหมาย 
 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
 4) ผูบริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด 
 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบล 
จันจวา พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 เทศบาลตำบลจันจวา มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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 2.2.2 การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลำดับที ่10 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตำบลจันจวา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ิน
เอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน 
ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมี
ผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับ
ซอน  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตำบล

จันจวา มีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรของเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรของเทศบาลตำบลจันจวา ดำเนินการตาม 

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 
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ลำดับที ่11 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดจัด
ใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลจันจวา 
 2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทำงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผูบริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 
 5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
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  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทำงาน
สวนตัวท่ีมิใชงานราชการ 
  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อน
ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปน
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดำเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จำนวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ 
 - ขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลจันจวา ลดลง 
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ลำดับที ่12 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงเทศบาลตำบลจันจวา ไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลตำบล 
จันจวา จึงไดดำเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการท่ี
รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด 
 
 



  

 
33 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมต่ำกวารอยละ 80 (สำรวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 ขอรองเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับที ่13 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิด
ความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปน
เรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลจันจวา 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในเทศบาลตำบลจันจวา มีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการ
เบิกจายงบประมาณของเทศบาลตำบลจันจวา 
 2) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในเทศบาลตำบลจันจวา มีสวนรวมในการตรวจสอบการเบิกจาย
งบประมาณ 
 3) เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง 
(Cross Check) 
 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทำงานกำหนด 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง 
 
 



  

 
35 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณ อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ 
 ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ 80  
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ลำดับที ่14 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนเทศบาลตำบลจันจวา จึงไดดำเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” เพ่ือปรับปรุง
การจัดหาพัสดุใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง 
 2) เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 2) วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 3) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 4) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแกผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใน
ปงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำป จำนวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำปแกสาธารณชน อยางนอย 3 ชองทาง 
ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง  
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ลำดับที ่15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กำหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได
กำหนดการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  
 ท้ังนี้ เทศบาลตำบลจันจวา ใหความสำคัญกับการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการดำเนินการท่ี
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทำ “มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน
ของเทศบาลตำบลจันจวา” 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัตงิานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลจันจวา 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาล
ตำบลจันจวา และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 
 3) จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
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ลำดับที ่16 

 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาล 
ตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้
การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล
ไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตำบลจันจวา 
 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนของเทศบาลตำบล 
จันจวา 
 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ
เทศบาลตำบลจันจวา 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน
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รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย
ขาวเปนตน 

  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 10,000  บาท       
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่17 
 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ การใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมักจะประสบปญหา
ดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปน
จำนวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไม
เปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบ มีการแซงคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ี
กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จำเปน และประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้  ตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลำดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสำหรับผูมาติดตอราชการ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมา
รับบริการ 
 2) เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 4) เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทำการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทำการประพฤติ มิชอบตอตำแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการใหบริการ 
 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรปูแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
 4) ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลำดับคิว 
 5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
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 6) สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุง 
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสวนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน ไมนอยวารอยละ 80 ของผูมาขอรับ
บริการ (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) การใหบริการเกิดความโปรงใส ขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ีลดลง 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ลำดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลจันจวา ใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกันการ
ทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570)” เพ่ือใหเทศบาลตำบลจันจวา บริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก   ธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลจันจวา  

4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก
เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลจันจวา 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 เทศบาลตำบลจันจวา มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทำขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

 
ลำดับท่ี 19 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล” ท่ีกำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกสวนราชการจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 
  - ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
  - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอำนาจหนาท่ี 
  - ไมใหเจาหนาท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธ
สวนตัว 



  

 
45 

 

  เปนตน 
 โดยกำหนดจัดทำเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก  
  - ผูบริหารหนวยงานกับผูอำนวยการสำนัก/กอง 
  - ผูอำนวยการสำนัก/กอง กับ ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน 
  - ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 
 4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 
 5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลจันจวา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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ลำดับที ่20 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลจันจวา” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตำบลจันจวา กับปลัดเทศบาลตำบลจันจวา และ
หัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลจันจวา 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลจันจวา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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 2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและ
ประชาชน 

ลำดับที ่21 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของเทศบาลตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใหมีอำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลจันจวา 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลจันจวา 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ เปนตน 
 2) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตำบลจันจวา มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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ลำดับที ่22 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลจันจวา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอำนาจ
หนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักจะประสบปญหาดานการ
อำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง 
และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับ
ความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไม
สรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการกระจายอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ดำเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได  
 4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบทายคำสั่ง  
 6) กรณีอำนาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอำนาจได หรือผูบริหารทองถ่ินมอบอำนาจใหผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทำเปนคำสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 
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 7) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 9) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที ่23 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลจันจวา เห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทาเทียม 
โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ
คิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันจวา ดวยการจัดทำโครงการจัดเวที
ประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ี
ของเทศบาลตำบลจันจวา โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลจันจวา 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นำผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที ่24 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ตอไป 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล 
จันจวา  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลจันจวา ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
 3) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลจันจวา 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
 4) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสำนักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลจันจวา ตามหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลจันจวา ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอย
แลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตำบลจันจวา 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลจันจวา สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตำบลจันจวา มอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
 9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทางท่ี
หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ
ตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลจันจวา 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางท่ี
หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลำดับที ่25 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลจันจวา เห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข และ
เรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทำมาตรการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 
รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบ
อยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลจันจวา ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลจันจวา 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลจันจวา เพ่ือ
กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
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  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
  - กำหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลจันจวา
  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วนั หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะทำการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เปนตน 
  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลว
เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลจันจวา ให
ทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานขอมูลเรือ่งรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลจันจวา ใหสามารถ
ตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการท่ี
กำหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมต่ำกวารอยละ 80 
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 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการ

ทุจริต 

ลำดับที ่26 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก
พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง และยัง
มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม
อยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุง
แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทำ
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการ  
เว็บไซตของหนวนงาน 
 2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงาน 
 3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลจันจวา 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 
 2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ 
 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมต่ำกวารอยละ 10 
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3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

ลำดับที ่27 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหา
การทุจริตจึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไข
ปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ไดจัดทำกิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการ
ทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 
 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือขายภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต  

3) สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทำการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือ
ชองทางอ่ืน ๆ  
  5) จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ       
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ระบุงบประมาณท่ีใชดำเนินการ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา  
จำนวน 50 คน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลำดับที ่28 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
จันจวา เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลจันจวา ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลจันจวา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

ลำดับที ่29 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลจันจวา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลตำบลจันจวา 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตเทศบาลตำบลจันจวา ลดลงรอยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 

ลำดับที ่30 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนำผลการประเมิน ITA ไป
กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 
90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
นำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ี
มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลตำบลจันจวา จึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ินเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา เพ่ือ
เปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในเทศบาลตำบลจันจวา 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในของเทศบาลตำบลจันจวา ทุกหนวยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  
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 5) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 งานตรวจสอบภายใน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลจันจวา ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
69 

 

4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 
 

ลำดับที ่31 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสำหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  และทำให การแก ไขปญ หาของประชาชนหรือการพัฒ นาท องถ่ิน 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจวา เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ 
รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจวา ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจวา ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ
ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  
 4) อบรมใหความรูตามกำหนดการ 
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 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
อยางนอย 1 ครั้งตอป 
 2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจวา มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ำกวารอยละ 80 ของจำนวนผูเขารับการอบรม 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจวา บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
โปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับผู
รองเรียน 

 

ลำดับที ่32 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล
ตำบลจันจวา 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลจันจวา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัด
ใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลจันจวา 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลจันจวา 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


