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                ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาท่ีรุนแรงและมี 
แนวโน้มท่ีจะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นทุกป ีเพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการ 
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผล สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไป โดยต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาค
ประชาชนให้มีส่วน ร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้
องค์กรปราศจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบรวมท้ังปัญหาความเส่ือมศรัทธาในการบริหารราชการจาก
ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นท่ีมาของการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนท่ีมุ่งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ รัฐวิสาหกิจในการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดงเจน และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไก การตรวจสอบ 
ควบคุม การใช้อำนาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติราชการให้ มีความโปร่งใส
และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทำแผน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจ ดังกล่าว
ข้างต้น 
                เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้เห็นถึงความสำคัญ ในเรื่องนี้ โดยเห็นว่า
การสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึก  ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส    ตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลดงเจน รวมท้ังตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ข้าราชการ , เจ้าหน้าท่ีทุกระดับและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
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ภาครัฐ โดยมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ภาครัฐ ขึ้นโดยยึด แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และหลัก
ธรรมาภิบาล มาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบ แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและยัง
สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
องค์ประกอบ ๔ มิติ คือ 
  มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
  มิติท่ี ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
  มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                                                        คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
                                                                                                    เทศบาลตำบลดงเจน 
                                                                                      อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                                                                                                     

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 

                                                                                                                                       หน้า 
คำนำ                                                                                                                 ก        
สารบัญ                                                                                                                ค       
ส่วนท่ี ๑ บทนำ                                                                                                          ๑-๖ 
           องค์ประกอบ  ประกอบด้วย                                                                             
                              การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร                                                          
                                      หลักการและเหตุผล                                                                                            
                                        วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน                                                                           
                              เป้าหมาย                                                                                                       
                             ประโยชน์ของการจัดทำแผน                                                                                      

ส่วนท่ี ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                    ๗-๑๑      
            องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

                                     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ี 
            ดำเนินการ   แยกตามมิติ     

                                     มิติท่ี ๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณฯ                            

                                     มิติท่ี ๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณฯ                           

                                     มิติท่ี ๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณฯ                           

                                     มิติท่ี ๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณฯ                                          

ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                                          ๑๒-๔๖ 
                            มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต                                                       
                      มิติท่ี ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส   
                           มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                
                            มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วน             
ท้องถิ่น               
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                                                             บทนำ 
 
                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในประเด็นท่ี ๒๑  กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต   
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางสู่
ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้า 
                  เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และให้เทศบาลตำบลดงเจน ใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ
อย่างแท้จริง เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารและปฏิบัติงานภายในเทศบาล และ
นำมามาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธะกิจของเทศบาลตำบลดงเจนตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบดว้ย 
 

๑.กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรเกิดกำรทุจริตในองคก์ร 

                   การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
                   การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การบริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนมากขึ้น ขณะเดียวกันในทางปฏิบัติทำให้เกิดช่องว่างของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นเดียวกัน 
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                    ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้  
                    ๑) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่พบว่า กระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การทำ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังซึ่ งมีสาเหตุมาจากการท่ี อปท.ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทำตาม
ระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องท่ีมีการให้จัดทำและไม่จัดทำซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนเรื่องท่ีกลุ่ม อปท.ไม่จัดทำอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท.  
                 ๒) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน พบว่า มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 
                    ๓) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างของ อปท.เอง 
ขณะท่ีระบบการตรวจสอบของสตง.ไม่ท่ัวถึง  
                     ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ี เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม พบว่า อปท.บางแห่ง มีพนักงานท้องถิ่นท่ีได้บรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ได้ผ่านการนิเทศ
งานมา ไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบและส่วนหนึ่ง พบว่า งานพัสดุการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อ
ปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของ อปท . ขาดความรู้ความเข้าใจ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมี
พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีของ อปท . ท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และการศึกษาเพิ่มเติม การเข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรม 
                      ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบ อปท . ท่ีเป็น สตง.เพียงหน่วยงานเดียวมี
กำลังคนไม่เพียงพอ ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพื้นท่ี ท่ีกระทำได้ก็เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น ในส่วน 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ของสำนักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ท้ัง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัด และ
ให้จัดต้ัง อาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชน  
                       ๖) ส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท. มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. ไม่
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และฝ่ายสภาท้องถิ่น
ของ อปท. ท่ีต้องทำหน้าท่ีเป็นฝ่ายกำกับดูแลแลควบคุม คอยตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารของ อปท. 
ให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่กลับพบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับ
กลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น. จึงทำให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น้อย 
                        ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี อิทธิพล พบว่าใน 
อปท. บางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออำนาจท่ีส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและอำนาจของฝ่าย
การเมืองท่ีครอบงำหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าท่ีหรือข้าราชการท้องถิ่น ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่
หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจน
บางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าท่ีจะให้การเป็นพยานเพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมท่ีฝัง
รากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมี การสำนึกบุญคุณของผู้มี
พระคุณ ส่ิงเหล่านี้ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าท่ีการงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 
                        สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                        ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำอาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
                        ๒) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม ทำให้
คนมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มจะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึน้ 
                        ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกลการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 

 

 



๔ 

                        ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดช้ือ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ การดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบ
ของการผูกขาด 
                       ๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำ
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  
                       ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม พบว่า ปัจจุบันคนมีความละอายต่อบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก้ตัวมากยิ่งขึ้น มองประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนร่วม 
๒.หลกักำรและเหตุผล (สภำพปัญหำกำรทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

                       ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวัน ท่ี  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ  และ 
กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประกอบกับ สำนักงาน ก.พ.ร.ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                       เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตำบลดงเจนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการท่ีมีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องท่ี
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

 

 

 



๕ 

๓.วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำแผน 

                      ๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสานึกให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
                       ๒) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ ของตำบลดง
เจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
                       ๓) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอำนาจ ของ
ตำบล ดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
                       ๔.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
๔.เป้ำหมำย 

                       ๑) ขา้ราชการฝ่ายการเมอืง ขา้ราชการฝ่ายบรหิาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น รวมถงึประชาชนในทอ้งถิ่นมจีติใจและตระหนักในการปฏบิตัิหน้าทีร่าชการให้บงัเกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชนท้องถิน่ ปราศจากการก่อใหเ้กดิขอ้สงสยัในการประพฤตปิฏบิตัิตามมาตรการจรยิธรรม 

การขดักนัแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

                        ๒) เครื่องมอื/มาตรการการปฏบิตังิานทีส่ามารถป้องกนัปัญหาทีเ่กีย่วกบัการทุจรติ

และประพฤตมิชิอบของขา้ราชการ 

                        ๓) โครงการ/กจิกรรม/มาตรการทีส่นับสนุนใหส้าธารณะและภาคประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏบิตัหิรอืบรหิารราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

                        ๔) กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืขา่ยในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่คีวามเขม้แขง็ในการตรวจสอบ ควบคมุและถ่วงดุลการใชอ้ านาจอยา่งเหมาะสม 

                        ๕) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มแีผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดโอกาสในการกระท า

การทุจรติและประพฤตมิชิอบจนเป็นทีย่อมรบัจากทุกภาคส่วน 

๕.ประโยชน์ของกำรจดัท ำแผน 

                        ๑) เทศบาลตำบลดงเจน ได้มีแนวทางบริหารราชการในการสร้าง ค่านิยม การปลูกจิตสา
นึก คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ข้าราชการของส่วนราชการใน
จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
                        ๒) เทศบาลตำบลดงเจน ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 



๖ 
 

                         ๓) เทศบาลตำบลดงเจน ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในหน่วยงานในตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
                         ๔) เทศบาลตำบลดงเจน ได้มีการสร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการสร้างบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
                         ๕) เทศบาลตำบลดงเจน สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี(Good Govermannce) มีความโปร่งใส เป็นธรรมท่ีตรวจสอบได้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๗ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
๑.๑.๒ ให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
๑.๑.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

    ๕๐,๐๐๐ 

 

         - 

 

- 

         - 

 

         - 

 

- 

        - 

 

        - 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
และทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล
หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำ
คุณประโยชน์ในกิจกรรมของ
องค์กรปกส่วนท้องถิ่น 

- 

 

        - 

 

        -         - 

    

- 

 

 

 รวม จำนวน    ๔       โครงการ ๑๐๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐     



๘ 

 

 
 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

๒.๑.๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
อบรมให้ความรู้ 
๒.๑.๒ สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
๒.๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล 

- 
 
- 

 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ ประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร  
๒.๒.๒ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ทุกประเภทตำแหน่งและระดับ 
๒.๒.๓ มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 



๙  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหน้าท่ี
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  

๒.๓.๑ การมอบอำนาจของ
นายกเทศมนตรี 
๒.๓.๒ การออกคำส่ัง และการ
มอบอำนาจหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ราชการแทน 
๒.๓.๓ การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนของเทศบาลตำบลดง
เจน (จำนวน ๒๒ กระบวนงาน)  

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 รวม จำนวน  ๙  โครงการ       



๑๐ 

 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๑.๑ จัดทำเวทีประชาคมเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และจัดทำแผนชุมชน 
 ๓.๑.๒ มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนา และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๕,๐๐๐ 
 
 

 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เทศบาลตำบลดงเจน 
๓.๓.๒ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลตำบลดงเจน   

- 
 
- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 รวม จำนวน ๔ โครงการ ๕,๐๐๐      



๑๑ 

 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๔.๑ การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
และการควบคุมความเส่ียง
การทุจริต 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทาง
ท่ีสามารถดำเนินการได้  

๔.๑.๑ การจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน และการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน 
  
๔.๒.๑ รายงานผลการใช้เงินให้
ประชาชนทราบ 
  

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 ๔.๓ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๓.๑ มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

- - - - -  

 รวม  จำนวน     ๓  โครงการ       

รวมทั้งหมด      จำนวน    ๒๐  โครงการ ๑๐๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐     



  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๑๒ 
โครงกำรพฒันำศกัยภำพ 

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนและพนักงำนจ้ำง 
ของเทศบำลต ำบลดงเจน  

.......................................................................... 
กิจกรรม: กำรป้องกนั ปรำบปรำมกำรทุจริต และส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมหลกัธรรมำภิบำล 

1.  หลกักำรและเหตุผล 
 ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการสรา้งระบบบรหิารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี (ตามหลกัธรร
มาภิบาล)  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดนโยบายและวางระเบยีบปฏบิัติราชการเพื่อให้การจดัระบบบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย  และการปกครองในระบบ
ประชาธปิไตย  ใหส้งัคมหรอืประชาชนมสี่วนร่วมคดิร่วมท าในเรื่องต่างๆ การเปิดหรอืเผยแพร่ขอ้มูลด้าน
ขา่วสารและสามารถเขา้ตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ  เพื่อความโปร่งใสตลอดจนขยายการให้บรกิารแก่
ประชาชนอย่างรวดเรว็ทัง่ถงึและเป็นธรรม การทีเ่ทศบาลต าบลจะสามารถปฏบิตัติามภารกจิตามอ านาจ
หน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธภิาพ  และเกิดประสิทธิผลได้นัน้จ าเป็นอย่างยิง่ที่บุคลากรของเทศทุกส่วน
จะตอ้งไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถตลอดเวลา  และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมุ่งมัน่  ทุ่มเท
ทัง้แรงกายแรงใจ  ก าลงัสติปัญญาเสยีสละ  และยดึถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหวัใจส าคญัของ
การท างาน   
 ปัญหาการทุจรติคอร์รปัชัน่ ก็เป็นปัญหาเรื้อรงัที่นับวนัจะทวคีวามรุนแรงและสลบัซบัซ้อนมาก
ยิง่ขึ้น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกัถูกมองจากภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และส่งผลสะเทอืนต่อกระแสการกระจายอ านาจและศรทัธาของประชาชน 
          เทศบาลต าบลดงเจนได้ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากร  ภายในองค์กรทัง้ใน
ดา้นทกัษะการท างาน  และประสบการณ์เพื่อใหเ้กดิแนวความคดิใหม่ๆ    ใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดภายใน
องค์กรและแก้ไขปัญหาการทุจรติที่อาจจะเกิดขึ้น จงึได้จดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพ คณะผู้บรหิาร 
สมาชกิสภา พนักงานพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลดงเจน กิจกรรม กำรป้องกนั ปรำบปรำมกำร
ทุจริต และส่งเสริมควำมโปร่งใสตำมหลกัธรรมำภิบำล  เพื่อให้การด าเนินงานการขบัเคลื่อนด้าน
การป้องกนัและปราบปรามการทุรจติบงัเกิดผล สรา้งความโปร่งใส ค่านิยม วฒันธรรมสุจรติให้เกิดขึ้น 
และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน  สามารถน ามาพฒันาองคก์ร  เสรมิสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจใน
บทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรหิารงานพฒันาเทศบาลต าบลดงเจนให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพฒันาทีไ่ดว้างไว้  

2.  วตัถปุระสงค ์  
 2.1  เพื่อพฒันาความรู ้   ความเขา้ใจ ตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
 2.2  เพื่อยกระดบัเจตจ านงในการต่อตา้นการทจุรติ ของเทศบาลต าบลดงเจน 
 2.3  เพื่อเสรมิสรา้งทศันะคต ิ ส านึกรบัผดิชอบในผลประโยชน์สาธารณะ 
 2.4 เพื่อใหบุ้คลากรไดร้บัความรู ้ สามารถน ามาพฒันา ระบบ กลไก มาตรการในการตรวจสอบ
การปฏบิตัริาชการ  



๑๓ 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1  คณะผูบ้รหิาร     จ านวน   ๕    คน 

3.2  สมาชกิสภาเทศบาล     จ านวน   ๑๒  คน 
3.3  พนักงาน       จ านวน   ๒๘  คน 
๓.๔  พนักงานจา้ง     จ านวน   ๒๖  คน 

4.  วิธีด ำเนินกำร  
 4.๑  เสนอโครงการต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 4.๒  แต่งตัง้คณะท างาน 
 4.๓  ประชุมซกัซอ้มผูเ้กีย่วขอ้ง มอบหมายความรบัผดิชอบ 
 4.๔  ด าเนินการตามโครงการ 
 4.๕   ประเมนิผลและสรุปผลการด าเนนิงาน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๖-๒๕๗๐ 
6.  สถำนท่ีด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลเจน 
7.  ผู้รบัผิดชอบโครงกำร   
 ส านักปลดัเทศบาลต าบลดงเจน 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร  
 ๘.1  ใชง้บประมาณตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕  ดา้น
แผนงานการบรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานทัว่ไป  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  ประเภท
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โดยมรีายละเอยีด  ดงันี้ 
        1.  ค่าวทิยากร     เป็นเงนิ  1,๒00    บาท 
        2.  ค่าวสัดุ อบรม    เป็นเงนิ  2,๑30    บาท 
        3.  ค่าอาหารกลางวนั ๑ มือ้   เป็นเงนิ  ๓,๕๕0    บาท 
       4.  ค่าเครือ่งดื่ม อาหารว่าง   เป็นเงนิ            ๓,5๕0    บาท 
                               รวมเป็นเงิน      ๑๐,๔๓0   บำท  
 

9.  กำรประเมินผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 9.1  บุคลากรเกดิความรู ้ ความเขา้ใจ  ในหลกัการจดัการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
 9.2  สามารถป้องกนัการต่อตา้นการทุจรติ ของเทศบาลต าบลดงเจนได ้
 9.3  บุคลากรมสี านึกรบัผดิชอบในผลประโยชน์สาธารณะ 
 9.4  บุคลากรมทีศันะคต ิ วสิยัทศัน์  และภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อการใหบ้รกิารประชาชนอย่างม ี
                 ประสทิธภิาพ 
 

 



๑๔ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดงเจน 
๒.หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์ หรอืการกระท าของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาเกี่ยวขอ้งจนส่งผล
กระทบต่อการตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัิหน้าทีใ่นต าแหน่ง การกระท าดงักล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรูต้วัหรอืไม่
รูต้วั ทัง้เจตนาหรอืไม่เจตนาหรอืบางเรื่องเป็นการปฏบิตัิสบืต่อกนัมาจนไม่เหน็จะเป็นสิง่ผดิแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ส่วนร่วม) แต่กลับตัดสนิใจปฏบิัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ตนเองหรอืพวกพอ้ง 

ดงันัน้เทศบาลต าบลดงเจน จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ และน าความรู้ที่ได้รบัไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ สามารถถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรในสงักดั อนัจกัเป็นการลดปัญหาการกระท า
ผดิวนิัย การทุจรติประพฤตมิชิอบและผลประโยชน์ทบัซอ้นภายในหน่วยงาน 
๓.วัตถุประสงค ์

                   ๓.๑  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                   ๓.๒  เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม และวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปร่งใสของพนักงานเจ้าหน้าท่ี                       
                   ๓.๓  เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ 
สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
                 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน  ๘๐ คน 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                เทศบาลตำบลดงเจน 

๖. วิธีดำเนินการ 
                ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดต้ังคณะทำงาน  มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของตำแหน่งงานต่างๆ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ขออนุมัติโครงการ  
                ๒. กำหนด ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ และจัดประชุมช้ีแจงซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบัติ 
                ๓. จัดเวที รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กร เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงาน 

 

 

 

 



                                                                                                                            ๑๕ 
                ๔. จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
                ๕. รายงานผลการดำเนินการ 
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
๘.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

    ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
               ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลดงเจน มีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๐  
              ๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีความประพฤติ ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีผลประโยชนทั์บซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน บุคคลท่ีมีควำมซ่ือสตัย ์

2. หลกักำรและเหตุผล  
 ปัญหาส าคญัในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ การเมือง           

และสงัคม ถา้วเิคราะหล์งไป จะพบว่าส่วนหนึ่งมผีลสบืเนื่องมาจากการทุจรติ ซึง่บัน่ทอนเสถยีรภาพและ

ความมัน่คงของชาติเสื่อมโทรมทัง้ในส่วนของอุดมการณ์ คุณธรรม และจรยิธรรม ขาดแบบอย่างที่ดงีาม       

มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างเป็นขบวนการ และเพิ่มความสลับซับซ้อน 

สถานการณ์เขา้สู่วกิฤต หากปล่อยให้ปัญหาดงักล่าวเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขาดการป้องกนัและแกไ้ข

แล้ว การสูญสิ้นชาติย่อมเกิดขึ้นได้  ฉะนัน้  จงึเป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน

ป้องกนั    การทุจรติใหห้มดสิน้ไป เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความเป็นชาตไิทย 

ภารกจิทีส่ าคญัประการหนึ่งของเทศบาลต าบลดงเจน การเสรมิสรา้งทศันคตคิ่านิยมใน

ความซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ ด าเนินการให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องหาแนวร่วมจากพนักงานเทศบาล  เพื่อเป็นสื่อบุคคลที่จะกระจายแนวความคดิใน

การเสรมิสรา้งทศันคตคิ่านิยมในความซื่อสตัยส์ุจรติ ไปสู่ประชาชนใหช้่วยกนัสรา้งสรรคบ์า้นเมอืงไทยให้

สะอาดปราศจากทุจรติคอร์รปัชนั ช่วยกนัชี้เบาะแส  ให้ขอ้มูลเป็นประโยชน์ เพื่อน าผู้ทุจรติมาลงโทษ 

ประชาชนต้องช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่ ยึดมัน่ในคุณงามความด ีและที่ส าคญัคอืการมีบุคลากรที่เป็น

แบบอย่างที่ดแีก่ชุมชน สงัคม ส่งเสรมิให้คนดีสามารถที่จะ   ด ารงอยู่ในสงัคมได้อย่างภาคภูมใิจ โดย

เหน็ควรด าเนินการตามกิจกรรมกลัยาณมติร เพื่อคดัเลอืกบุคคลที่เป็นตวัอย่างของความซื่อสตัยส์ุจรติ 

รวมทัง้เป็นการสร้างขวญั ก าลงัใจผู้ทีป่ระพฤติปฏบิตัิตนชอบดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติใหค้งไวซ้ึง่คุณงาม

ความด ีและสรา้งความร่วมมอืระหว่างกนัทีจ่ะสรรสร้างคนดี    ใหข้ยายและคงอยู่ในสงัคมเป็นแบบอย่าง

ทีด่ขีองสงัคมต่อไป 

3. วตัถปุระสงค ์ 
                      ๓.๑ เพื่อสรรหาผูป้ระพฤตปิฏบิตัตินดเีด่นดา้นจรยิธรรม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

                      ๓.๒ เพื่อยกย่องเชดิชูและสรา้งขวญัก าลงัใจผูท้ีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

                      ๓.๓ เพื่อส่งเสรมิใหผู้ไ้ดร้บัการยกย่องเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม 

4. เป้ำหมำย 
                      พนักงานเทศบาลต าบลดงเจน 
5.สถำนท่ีด ำเนินกำร 

            เทศบาลต าบลดงเจน  
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

            6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน 
            6.2 ด าเนนิการคดัเลอืกบุคคลผูส้มควรไดร้บัเชดิชูเกยีรต ิ



๑๗ 
            6.3 มอบใบประกาศนียบตัร  
            6.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
           ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร 
           ส านักปลดัเทศบาล 
10. ตวัช้ีวดั/ ผลลพัธ์ 

 10.1 สรรหาผูป้ระพฤตปิฏบิตัิตนดเีด่นดา้นจรยิธรรม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อยกย่อง 

เชดิชูและสรา้งขวญัก าลงัใจผู้ทีม่คีวามซื่อสตัย์สุจรติ และส่งเสรมิให้ผูไ้ด้รบัการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี

ของสงัคม 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

๑.ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ ในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒.หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเน้นการส่งเสริม สนับสนุน ให้คนดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือเป็นหลัก
สำคัญในการทำความดี  ดังนั้นเพื่อส่งเสริม ให้บคุคล หน่วยงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ ต้ังใจทำความดี เต็มใจร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบออย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ี อย่างสม่ำเสมอ 

เทศบาลตำบลดงเจนจึงจัดกิจกรรมยกย่อง และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้าน
การทุจริต แก่บุคคล หน่วยงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ องค์กรดีเด่น โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ ในกิจกรรมขององค์กร และจัดกิจกรรมเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน หน่วยงาน องค์กร ท้ังภาครัฐ เอกชน 
ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลดงเจน 
  ๓. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน มีค่านิยม ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน  
  ๒. ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลดงเจน 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๑. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กร ดีเด่น 
  ๒. คัดเลือก และประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
  ๓. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศ 
  ๔. รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  บุคคล    จำนวน  ๕   คน 
  หน่วยงาน   จำนวน   ๓   หน่วยงาน 
  องค์กร    จำนวน   ๒   องค์กร 
 ผลลัพธ์ 
  ประชาชน หน่วยงาน องค์กร มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ 
ปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
1. ช่ือโครงกำร : ศนูยข้์อมูลข่ำวสำรและอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกบัศนูย์ข้อมูลข่ำวสำร 
 

2. หลกักำรและเหตุผล  
         ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ ท าการของหน่วยงานของรฐัโดยเรยีกสถานที่ที่จดัเก็บรวบรวมข้อมูล
ขา่วสารและให้บรกิารนี้ว่า “ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร” โดยมเีจตนารมณ์ใหป้ระชาชนมโีอกาสอย่างกวา้งขวาง
ในการไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัการด าเนินการต่างๆ ของรฐั  
         ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเทศบาลต าบลดงเจน 
จงึได้ให้มสีถานที่ส าหรบัให้ประชาชนเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจดัเป็นศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสารเทศบาลต าบลท่าวงัทอง เพื่อใหบ้รกิารประชาชน ณ อาคารส านักงานเทศบาลต าบลดงเจน โดย
มสี านักงานปลดัเป็นผูร้บัผดิชอบขอ้มูลขา่วสารต่างๆ ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้เพื่อประชาชนจะ
ได้สามารถรบัรู้สทิธแิละหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคดิเห็นและใชส้ทิธทิางการเมอืงได้
โดยถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิ ในการรกัษาประโยชน์ของตนต่อไป  
 

3. วตัถปุระสงค ์
        3.1 เพื่อเผยแพรข่อ้มูลขา่วสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้งและไม่
บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  
       3.2 เพือ่เพิม่ช่องทางใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเทศบาล
ต าบลดงเจน 

                 3.3 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจใน  เรื่อง พรบ.ขอ้มูลขา่วสารของราชการพ.ศ. 
2540 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
       ศูนยข์อ้มูลขา่วสารเทศบาลต าบลดงเจน   จ านวน   1 แห่ง  
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
       ณ   ศูนยข์อ้มูลขา่วสารเทศบาลต าบลดงเจน 
6. วิธีด ำเนินกำร 
       6.1 มกีารจดัตัง้ศูนยข์อ้มูลขา่วสารและจดัสถานทีใ่หป้ระชาชนเขา้ตรวจดขูอ้มูล  
       6.2 มกีารแต่งตัง้เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบเป็นปัจจุบนั  
                 6.3 มกีารจดัวางเอกสารขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล การบรหิาร
งบประมาณ การเงนิ การจดัหาพสัดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏบิตังิานเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารที ่กฎหมาย ระเบยีบ กฎขอ้บงัคบัทีก่ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้ง
เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได ้ขอ้มูลครบตามรายการทีก่ าหนด 

      6.4 จดัอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชนในเรื่อง   พรบ.ขอ้มูลขา่วสารของราชการพ.ศ. 2540 
      6.5  มบีรกิารอนิเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนทัว่ไป    มกีารจดัเกบ็สถติผิูม้ารบั

บรกิารและสรุปผลเสนอผูบ้รหิาร  



๒๑ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
       ไม่ใชง้บประมาณ   
9. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร  
       ส านกัปลดัเทศบาล 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์  
        ๑๐.๑ จ านวนผูม้าตดิต่อราชการเกดิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารและการเขา้ใชศู้นย์
ขอ้มูลขา่วสาร 
        ๑๐.๒ การคน้หาขอ้มูลขา่วสารเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ ง่ายแก่การคน้หาและมี
ประสทิธภิาพ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
๑.ชื่อโครงการ : เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ     
๒.หลักการและเหตุผล 
                       องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัการบรกิารสาธารณะ ทัง้ในเรือ่ง 
การจดัหารายได ้ การใชจ้่ายงบประมาณ และการบรหิารงานต่างๆตามกฎหมายทีก่ าหนดไว ้ และการที่
จะบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน จะตอ้งบรหิารงานดว้ยความ
ซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
  พระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ และระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ทีก่ าหนดใหก้ารส่วนราชการ 
จดัชือ้ จดัจา้ง โดยเปิดเผย และเทีย่งธรรม โดยพจิารณาถงึประโยชน์และผลเสยีทางสงัคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงคท์ีจ่ะใช ้ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะไดร้บัประกอบกนั 
  
 ๓.วัตถุประสงค์ 

         ๓.๑ เพื่อเป็นการปฏบิตังิานใหโ้ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
                   ๓.๒ ป้องกนัการทุจรติในเทศบาลต าบลดงเจน 

         ๓.๓ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัขา่วสาร การจดัชือ้ จดัจา้ง โครงการ/กจิกรรมต่าง  
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
                    ๔.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลดงเจน 

          ๔.๒ ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลดงเจน 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                   เทศบาลตำบลดงเจน 
๖. วิธีดำเนินการ 
                    ๑. รวบรวมข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

          ๒. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้
ประชาชนทราบ 

         ๓. จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดช้ือ จัดจ้าง 
         ๔. รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน ได้แก่                  
                 ๔.๑ รายงานสรุปผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีตามวงรอบ 
                 ๔.๒ รายงานผลการจดัชือ้ จดัจา้ง รายเดอืนและรายปี  

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐   

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

๘.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   กองคลังเทศบาลตำบลดงเจน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                   ๑๐.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ  
                   ๑๐.๒ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดช้ือจัดจ้างลดลง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล  
๒. หลักการและเหตุผล 
                     การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
                     เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข็มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                     ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                     เทศบาลตำบลดงเจน 
๖. วิธีดำเนินการ 
                     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรือ่งร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดงเจน  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลดงเจน   
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
                     (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
                     ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     กองคลัง เทศบาลตำบลดงเจน   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                     ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
๑. ช่ือโครงกำร : ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลดงเจน 
 

๒. หลกักำรและเหตุผล /ท่ีมำของโครงกำร 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ซึ่ง

มุ่งสู่การเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไม่เพกิเฉยต่อการ
ทุจรติโดยได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายการเมอืงหน่วยงานของรฐัตลอดจนประชาชนในการพทิกัษ์รกัษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิศ์รีและเกีย รติภูมิด้านความโปร่งใส
ทดัเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวสิยัทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทัง้ชาติด้านทุจรติ” มี
เป้าหมายหลกัเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมินดชันีการรบัรู้การทุจรติ  (Corruption Perceptions 
Index : CPI)  โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตรด์งันี้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ สรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 
ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ตา้นการทุจรติ 
ยุทธศาสตรท์ี ่๓ สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 
ยุทธศาสตรท์ี ่๔ พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงินโยบาย 
ยุทธศาสตรท์ี ่๖ ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ ( Corruption Perception Index : CPI 

)  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานของรฐัภายใตโ้ครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิารราชการ

ตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตยการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
เกิดความยัง่ยืนรฐัจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลกัในการ
จดัท าบรกิารสาธารณะรวมทัง้มสี่วนร่วมในการตัดสนิใจแก้ไขปัญหาในระดบัพื้นที่ส่วนการก ากบัดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพื่อการ
คุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 

ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีผู่บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมอืงใน
การต่อตา้นการทุจรติอย่างเหน็ชดัเป็นรูปธรรมดว้ยการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติส่งเสรมิให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรหิารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ดหีรอืหลกัธรรมาภิบาลบงัเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดบั
มาตรฐานในการป้องกนัการทุจรติขององคก์ร 
 

๓. วตัถปุระสงค ์
เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อดา้นการทุจรติของผูบ้รหิารเทศบาลต าบลดงเจน 

ดว้ยการจดัท าแผนป้องกนัการทุจรติ   
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารอย่างน้อย ๑ ฉบบั 
4.2  มกีารประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณชนอย่างนอ้ย ๑ ครัง้ 
4.3  มกีารประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  



๒๗ 
 

๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลดงเจน 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
6.3 จดัตัง้คณะท างานการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.4 ประชุมคณะท างานจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.5 จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.8 รายงานผลการด าเนนิงาน 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใชง้บประมาณ 
 

๙. ผู้รบัผิดชอบ 
           ส านกัปลดัเทศบาล    

 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ ผลผลติ 

- มปีระกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารอย่างน้อย ๑ ฉบบั 
- มกีารประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชนอย่างนอ้ย ๑ 

ครัง้ 
- มแีผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

๑๐.๒ ผลลพัธ ์
- การบรหิารราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามโปร่งใสสามารถป้องกนัการ

ทุจรติของบคุลากรเทศบาลต าบลดงเจน 
- ลดขอ้รอ้งเรยีนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงเจน 

  
 
 
 



 
๒๘ 

 
๑.ชื่อโครงการ :  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกสายงาน 
๒.หลักการและเหตุผล 
      พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงเจนเป็นบุคคลากรท่ีมีความสำคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทำงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบทำงานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
      เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ กำหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ี
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง  
      ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
     ๓.๑ เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
     ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรทุจริตในการแสงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
     ๓.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคคลการมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
     ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกลการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คน
ดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
     จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
     เทศบาลตำบลดงเจน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
๖. วิธีดำเนินการ 
     ๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ังโยกย้าย โอนเล่ือน
ตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
     ๖.๒ นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
     ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
     ๖.๔ ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๖.๕ สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
       (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
      สำนักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      ๑๐.๑ ผลผลิต 
      - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1มาตรการ 
      - เจ้าหน้าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
      ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
      - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๙๐  
      - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
      - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
๑.ชื่อโครงการ : มำตรฐำนทำงคณุธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส ของพนักงำนเทศบำลต ำบลดง
เจน 
๒.หลักการและเหตุผล 

                  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง เป็นหลกั

เทยีบการประพฤต ิการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งดงีามของบุคลากรในองคก์ารแต่ละองคก์าร การปฏบิตัติาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมนัน้ สอดคลอ้งตามหลกัศลีธรรมความโปร่งใส การใหบ้รกิารทีด่ ีการ

มุ่งผลสมัฤทธิข์องงานและการพฒันาตนเอง 

           2. การก าหนดแนวปฏบิตัติามมาตรฐานคุณธรรมจรยิธรรมของพนักงานเทศบาล และ

พนักงานจา้ง  และปฏบิตัติามแนวทางนัน้ย่อมท าใหเ้กดิคุณภาพทัง้บคุคลและองคก์าร ส่งผลใหเ้กดิ

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพืน้ที ่

 ๓.วัตถุประสงค์ 
         ๓.๑ เพื่อใหม้มีาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงานเทศบาล 

                  ๓.๒ เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล และพนักงานจา้ง มมีาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง ในดา้นศลีธรรม ความโปร่งใส การใหบ้รกิารมุ่งผลสมัฤทธิข์อง
งาน และการพฒันาตนเองได ้
๔.กลุ่มเป้าหมาย 

                  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

                 เทศบาลตำบลดงเจน 

๖. วิธีดำเนินการ 
                ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงเจน และผู้สนใจ 
ประจำปีงบประมาณ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติโครงการ  
                ๒. ออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีในการจัดทำมาตรการ และจัดประชุมช้ีแจง
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ 
                ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการ 
                ๔. กำหนดวันจัดโครงการ 
                ๕. ขอสนับสนุนทีมวิทยากร 
 

 

 



๓๑ 

ขอบข่ำยเน้ือหำ 
       เรือ่งที ่1 ความหมายและความส าคญัของมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงเจน                                                                                                                                

     เรือ่งที ่2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลดง
เจน 
               เรือ่งที ่3 กรอบแนวทางปฏบิตัติามมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงเจน 
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
               (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
๘.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

    ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
               ๑๐.๑ พนักงานท้องถิ่น มมีาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของพนกังานส่วนต าบล และ
พนักงานจา้ง ในดา้นศลีธรรม ความโปร่งใส การใหบ้รกิารมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน และการพฒันาตนเอง
ได ้
               ๑๐.๒ ลดขอ้รอ้งเรยีนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงเจน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 
๒. หลักการและเหตุผล 
               ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ี
ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอำนาจหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การท่ีนายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เทศบาล
ตำบลดงเจน  จึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
๓. วัตถุประสงค์ 
               ๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
               ๓.๒ เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าท่ี 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
               มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน ๕ เรื่อง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
               เทศบาลตำบลดงเจน 
๖. วิธีดำเนินการ 
              ๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
              ๖.๒ ออกคำส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
               (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
             ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              สำนักปลัดเทศบาล  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
              ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ประกอบ
กับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าวต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า
ปีท่ีผ่านมา เทศบาลตำบลดงเจนจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน
หรือการบริหารการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริหารงานประชาชน 
 ๓.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลดงเจนให้ส้ันลง 
 ๔.๒ เพื่อประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลดงเจน 
 ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลดงเจน 
 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลดงเจน    
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 
 

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันพร้อมท้ัง
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
          ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมกีารสอบถามจากภาคประชาชน และผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีทราบ 
๗.ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/ กอง    เทศบาลตำบลดงเจน 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐.๔ ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลดงเจนเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและทำให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 ๑.โครงกำร : กิจกรรมกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบลเพื่อบรูณำกำรแผน
ชุมชนและ 
แผนพฒันำท้องถ่ิน 

2. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร  
       กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระจายอ านาจและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นกฎหมายที่
มจี านวนหลายฉบบัดว้ยกนั ท าใหป้ระชาชนยงัไม่อาจไดร้บัทราบถงึความส าคญัของการกระจายอ านาจ
และการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ ไดจ้ดัท าโครงการเทศบาลเคลือ่นทีแ่ละมกีจิกรรม
การประชุมประชาคมหมู่บา้นเพื่อรบัฟังปัญหา ขอ้คดิเหน็ และความตอ้งการของประชาชนขึน้ เพื่อให้
ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของการกระจายอ านาจการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน  

3. วตัถปุระสงค ์ 
      ๓.๑ เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการมสี่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
      ๓.๒ เพื่อเผยแพร่ความรูใ้หก้บัประชาชนถงึการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทอ้งถิน่  

4. เป้ำหมำย  
       ผูน้ าชุมชน เช่น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผู ้ใหญ่ บา้น สารวตัรก านนั แพทยป์ระจ าต าบล
สมาชกิอปพร. อาสาสมคัรสาธารณสุข สมาชกิสภาทอ้งถิน่ กลุ่มอาชพีต่างๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 
ในแต่ละหมู่บา้น ๑๖ หมู่บา้น 

5. วิธีด ำเนินกำร 
       5.1 แต่งตัง้คณะท างาน 
       5.2 ออกประชาคมรบัฟังความคดิเหน็ตามก าหนดวนั เวลา สถานทีต่ามทีก่ าหนดใน
โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่
       5.3 รวบรวมปัญหา ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็ของประชาชนและสรุปผลจดัท าเป็นรายงาน
เอกสารเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนชมุชนและแผนพฒันา 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
        (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

7. งบประมำณ  
      ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร  
      ส านักปลดัเทศบาล 

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์  
     ๙.๑ รอ้ยละของจ านวนประชาคมต าบลทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 



     ๙.๒ รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่และแผนชุมชน 

     ๙.๓ รอ้ยละของแผนชุมชนทีส่ามารถน าบรรจุเขา้แผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลต าบลดง
เจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำ, และ
คณะกรรมกำรติดตำมและ ประเมินผลแผนพฒันำ 
 

2. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร  
          ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคก์รจดัท าแผนพฒันา ขอ้ 7 (2) และขอ้ 9 ก าหนดใหม้อีงคก์รและ
โครงสรา้งขององคก์รจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรูปของคณะกรรมการ  
          ดงันัน้ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลดงเจนในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รูแบบองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล มอีงคก์รในการจดัท าแผนพฒันาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลดงเจน จงึแต่งตัง้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจดัท าแผนพฒันา และคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลดง
เจนขึน้  
 

3. วตัถปุระสงค ์ 
         ๓.๑ มคีณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาฯ เป็นองคก์รในการยกร่างหรอื

จดัท าร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาฯ และร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพือ่ใชเ้ป็นแผนพฒันาตามความ
ตอ้งการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลดว้ยความถกูตอ้ง โปร่งใส สุจรติ และใหค้วามส าคญัใน
การต่อตา้นการทจุรติ 

         3.2 มคีณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลดงเจน ไดม้สี่วน
ร่วมในการตดิตามประเมนิผล ตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลดงเจนตามแผนพฒันาเพื่อจะได้
เกดิความโปร่งใสและและเสนอแนะแนวทางปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
         3.3 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรของเทศบาลต าบลดงเจนและตวัแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มสี่วนร่วมและแสดงความคดิเหน็ในการจดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลดงเจนและ
แผนพฒันาสีปี่ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
          ๔.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล  
          ๔.๒ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล  
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          เทศบาลต าบลดงเจน 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
          6.1จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพือ่คดัเลอืกผูแ้ทนประชาคมหมู่บา้นเขา้มาเป็นคณะ
กรรมการฯ 
                    ๖.๒ ออกค าส่งแต่งตัง้คณะกรรมการและด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการตามวนั 
เวลา สถานทีท่ีก่ าหนด 



๓๗ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
           ไม่ใชง้บประมาณ  
9. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร  
           ส านักปลดัเทศบาล 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์  
         ๑๐.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาฯ มีการประชุมด าเนินการยกร่าง

หรอืจดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาฯ และร่างแผนพฒันาสี่ปีฯ และมกีารจดัท าส าเรจ็เป็นรูปเล่ม
ประกาศใชภ้ายในหว้ยระยะเวลาทีก่ าหนดตามแผนด าเนินงานและตามระเบยีบ 

          10.2 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลดงเจน มกีารจดั
ประชุมตดิตามประเมนิผลการท างานของเทศบาลต าบลดงเจนตามแผนพฒันา และมกีารเสนอแนะ
ขอ้คดิเหน็/แนวทางปรบัปรุง แกไ้ขผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
1. ช่ือโครงกำร : ศนูยร์บัแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลดงเจน 
 

2. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครฐัที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ อยู่ในอ านาจหน้าที่ ด้วยความรวดเรว็ มีประสิทธ ิ
ภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รบับรกิารโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รบั
การบรกิารอย่างสะดวกรวดเรว็ และลดภาระของประชาชนเป็นส าคญั 
      ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลดงเจน  จึงมีมาตรการจดัการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลดงเจนเป็นหน่วยรบัเรื่องและตอบบริการประชาชนส าหรบัรับเรื่อง
ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจรติ หรอืเรื่องราวต่างๆ จากประชาชนที่ได้รบัความเดอืดร้อนและ
ความไม่เป็นธรรม 
 

3. วตัถปุระสงค ์ 
      3.1 เพือ่รบัทราบปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ทีแ่ละจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งหรอืน ามาเป็นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแกไ้ขปัญหาต่อไป  
     3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดง
เจน  
               3.3 เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุลากรของเทศบาลกบัประชาชนในพืน้ที ่
4. เป้ำหมำย  
     ใหบ้รกิารรบัเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์จากประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นร าคาญหรอื
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บรกิารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการหรอืแก้ไขปัญหาให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมัน่ไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวงั/ความต้องการของประชาชนผูร้บับรกิาร และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีที่มคีวาม
หลากหลายและมคีวามแตกต่างกนัได้อย่างเหมาะสมและมีการจดัเตรียมระบบการแก้ไขหรอืบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามมาได ้ 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
    5.1 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบประจ าศูนยเ์พื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
    5.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบช่องทางในการรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน 
    5.3 น าเรื่องเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การเจา้หนา้ทีเ่พือ่แกไ้ขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน  
    5.4 แจง้ผลการปฏบิตังิานใหผู้ร้อ้งทราบ  

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ใหบ้รกิารในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ์- วนัศุกร ์ตัง้แต่ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดย
ช่องทางรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ดงันี้  



๓๙ 
 
 6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลดงเจน   
 6.2 ทางโทรศพัท/์โทรสาร หมายเลข  054-๔๒๒๙๗๓ 
 6.3 ทางเวบ็ไซต์ www.dongjen.com  
 6.4 ทางไปรษณีย ์ 

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐ 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใชง้บประมาณ  

 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร  
  ส านกัปลดัเทศบาล 

 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์  
   10.1 มสีถติจิ านวนเรื่องรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ประจ าเดอืน ท าใหเ้หน็ว่าประชาชนไดม้สี่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสงัคมและการอยู่ร่วมกนั แสดงใหเ้หน็ถงึการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงเจน 
   10.2 สามารถด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามเรือ่งทีป่ระชาชนรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
   10.3 แจง้ผลการด าเนนิการ หรอืแจง้ผลความคบืหน้าในการแกไ้ขปัญหาหรอืการตรวจสอบ
แจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายในเวลา 15 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตัง้ผู้รบัผิดชอบเก่ียวกบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข”์ 
 

2. หลกักำรและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3. วตัถปุระสงค ์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพือ่จดัใหม้มีาตรการจดัการในกรณีไดร้บัทราบหรอืรบัแจง้หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ

เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑเ์กีย่วขอ้งอย่าง
ถูกตอ้ง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ  
 มกีารมอบหมายแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน  

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลดงเจน 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าสัง่แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขข์องเทศบาลตำบลดงเจน   
 6.2 จดัท าคูม่อืด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขข์องเทศบาลตำบลดงเจน   

6.3 จดัประชุมใหค้วามรูเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเรื่องร้องเรยีนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการ
ปฏบิตังิานและด าเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัจากช่องทางการรอ้งเรยีนต่างๆ ใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
เทศบาลต าบลดงเจนให้ผูร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดเ้สยี หรอืผูร้อ้งเรยีน ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการและขัน้ตอนดงักล่าว
ไดต้รงกบัความตอ้งการ  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐ 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใชง้บประมาณ  
 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร  
 ส านักปลดัเทศบาล 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์  
 



๔๑ 
 
 ๑๐.๑ เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบมกีารด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

๑๐.๒ มกีารแกไ้ขปัญหาและแจง้ผลความคบืหน้าหรอืผลด าเนินการใหก้บัผูร้บับรกิาร/ผูร้อ้งเรยีน
ทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ การยกระดบักลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของ 
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
1. โครงกำร : กำรจดัท ำรำยงำนกำรควบคมุภำยในและติดตำมประเมินผลระบบควบคมุภำยใน 
 

2. หลกักำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร  
            ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครฐั หรอืเอกชนทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วย
ควบคุมหรอืลดความเสี่ยงต่างๆ ของหน่วยงานให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ซึง่จะท าให้การปฏบิตังิานและ
การจดัการของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ในอดตีที่ผ่านมาการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั 
ไดม้กีารควบคุมภายในตามทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ชเ้ป็นเรื่องๆ ไป ซึง่อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบญัช ีหนังสือสัง่การ และหนังสือตอบขอ้หารอืต่างๆ ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุม
ดา้นการเงนิและบญัชแีละการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ีท่างราชการก าหนดไว ้ซึง่ไม่
ครอบคลุมถงึการจดัการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากดา้นการเงนิและบญัช ีจงึไม่สามารถสะทอ้นภาพถงึผล
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบควบคุมที่
ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้ เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนัน้ๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลหรอืไม่เพยีงใด การทีร่ะบบการควบคุมภายในของรฐัยงัไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรัว่ไหลท าใหเ้กดิความเสยีหายในหน่วยงานและการด าเนินงาน
ไม่สมัฤทธิผ์ล ทัง้นี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏบิตังิานทัง้กระบวนการใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งเพยีงคนเดยีว การควบคุม
สอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอตลอดจนขาดการประเมนิและการบรหิารความ
เสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพฒันาให้ระบบการควบคุมภายในทนัสมยัอยู่
เสมอ  
            เทศบาลต าบลดงเจน  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงานจงึ
ไดก้ าหนดกจิกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลดงเจนขึน้  
 

3. วตัถปุระสงค ์ 
          3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และท าให้การใช้
ทรพัยากรเป็นไปอย่างประหยดัและคุ้มค่า โดยลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ซ ้าซ้อนหรอืไม่จ าเป็น ลด
ความเสีย่งหรอืผลเสยีหายดา้นการเงนิหรอืดา้นอื่นๆ ทีอ่าจมขีึน้  
           3.2 เพื่อให้มขีอ้มูลและรายงานทางการเงนิที่ ถูกตอ้งครบถ้วนและเชื่อถอืได ้สร้างความ
มัน่ใจแก่ ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารและการปฏบิตังิาน และบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง  
          3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง 
ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถว้น  
 

4. เป้ำหมำย 
         เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลดงเจน  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงาน อกีทัง้ยงัเป็นการควบคุมหรอืลดความเสีย่งของหน่วยงานใหอ้ยู่
ในระดบัที ่ยอมรบัได ้ซึง่จะท าใหก้ารปฏบิตังิานและการจดังานของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 



๔๓ 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          เทศบาลต าบลดงเจน   
6. วิธีด ำเนินกำร 

         6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดบัองค์กร) จดัส่ง
รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุ้กส่วนราชการไปด าเนินการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งในส่วนทีร่บัผดิชอบและมกีารตดิตามผลระหว่างปี  
           6.2 หวัหน้าส่วนราชการของน าแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ด าเนินการบรหิารจดัการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดบัส่วนย่อย)  

          6.3 หวัหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลดงเจน  รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอ้มปัญหาอุปสรรคเสนอต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมนิผลการควบคุมภายใน 

          6.4 คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในประชุมพจิารณาและประเมนิผล
การควบคุมและบรหิารจดัการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามคีวามเพยีงพอหรอืไม่ หรอืจะต้อง
ด าเนินการบรหิารจดัการความเสีย่งต่อไป  

         6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเก้าสิบวนันับจากวนัสิ้น
ปีงบประมาณ  

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐ 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
           ไม่ใชง้บประมาณ  
 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร  
           ส านักปลดัเทศบาล 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์  
           10.1 ส่วนราชการทุกส านกั/กอง  น าแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในไปบรหิาร
จดัการความเสีย่ง  

           10.2 มกีารตดิตามผลการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายใน  
           10.3 มกีารรายงานการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในตอ่ผูก้ ากบัดูแลภายใน

เวลาทีก่ าหนด 
 

  



๔๔ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลดงเจน 
๒.หลักการและเหตุผล 
                         เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัยกองการเจ้าหน้าท่ี ตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระสำคัญของ
วินัยข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย การป้องกันและปราบรามการทุจริตประพฤติ การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร และการสร้างเครือข่ายบุคลากรในคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยภายในหน่วยงาน ดังนั้น จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในสังกัด อันจักเป็นการลดปัญหาการ
กระทำผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 

๓.วัตถุประสงค ์

                   ๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม พร้อม
ท้ัง กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถนำไปถ่ายทอดภายในหน่วยงานสังกัด
ของตนได้ 
                  ๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การสอบสวนทางวินัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                  ๓.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง และถ่ายทอดในหน่วยงานของตนได้ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
                 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงเจน 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                เทศบาลตำบลดงเจน 

๖. วิธีดำเนินการ 
                ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงเจน และผู้สนใจ 
ประจำปีงบประมาณ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติโครงการ  
                ๒. ออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีในการจัดทำโครงการ และจัดประชุมช้ีแจง
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ 
                ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการ ท่ีจะมีการฝึกอบรม 
                ๔. กำหนดวันจัดโครงการ 
                ๕. ขอสนับสนุนทีมวิทยากร 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             ๔๕ 
            โดยมีหัวข้ออบรม ดังต่อไปนี้ 
                การทุจริต การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ 
                วัตถุประสงค์ 
               เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต และ และศึกษากรณีตัวอย่าง 
               สาระสำคัญ 
              -ความหมายและแนวคิดสำคัญของคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
              -การแจ้งเบาะแส และร้องเรียน 
              -ตัวอย่างการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ 
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
              (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
๘.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

    ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
               ๑๐.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม พร้อมท้ัง กรณี
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถนำไปถ่ายทอด ภายในหน่วยงานสังกัดของตนได้ 
              ๑๐.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติใน
การสอบสวนทางวินัย ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
              ๑๐.๓ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง และถ่ายทอดในหน่วยงานของตนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ” 
 

2. หลกักำรและเหตุผล  
ดว้ยยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2556 - 2560) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรม เป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไม่เพกิเฉยต่อการ
ทุจรติทุกรูปแบบ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากฝ่ายการเมอืง หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชน ในการ
พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละเกียรติภูมใินดา้นความ
โปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  

ดังนั ้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตรช์าตดิงักล่าว   เทศบาลต าบลดงเจน ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสรมิสร้างองคค์วามรูด้า้น
การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยัง่ยืนในการปฏิบัติ  
สามารถลดปัญหาการทุจรติในภาครฐัใหล้ดน้อยลงและน าพาองคก์รสู่ความโปร่งใสตรวจสอบได ้
 

3. วตัถปุระสงค ์ 
 3.1 เพื่อเสรมิสรา้งองคค์วามรู้กฎหมายป.ป.ช.ดา้นการต่อตา้นการทุจรติแก่คณะผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขา้ราชการฝ่ายประจ า  ลูกจา้งประจ า ตลอดจนพนกังานทัว่ไป  
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขา้ราชการฝ่ายประจ า  ลูกจา้งประจ า ตลอดจนพนักงานทัว่ไป 
 3.3 เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึกและความตระหนักในการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีใ่หเ้กิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 ขอ้มูล /องคก์รความรูด้า้นการต่อตา้นการทุจรติทีน่ ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึน้ไป  

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลดงเจน 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม 
 
 



๔๗ 
6.2 รวบรวมและเรยีบเรยีงฐานขอ้มูล/องคค์วามรูเ้กี่ยวขอ้งกบัการปลูกจติส านึกด้านการต่อตา้น

การทุจริต อาทิ กฎหมายป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสมัพันธ์ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  

6.3 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์และสร้างเสรมิองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสงักดัได้รบัทราบและถือ
ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ผ่านโครงการ/กจิกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใชง้บประมาณ  
 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลดัเทศบาล 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์  
10.1 จ านวนขอ้มูล/องคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการทุจรติทีน่ ามาเผยแพร่ 
10.2 จ านวนสถติ/ิขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในแต่ละ

ปีงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      เทศบาลตำบลดงเจน 

งานแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

                         www.dongjen local.go.th 
 
          

http://www.dongjen/


                                      บนัทึกข้อความ  
ส่วนราชการ       ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  สำนักปลัดเทศบาล 
ท่ี  พย ๕๒๔๐๑/                 วันท่ี          สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
  เรื่องเดิม  
   ตามท่ีเทศบาลตำบลดงเจนได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้องค์กร มี
ความรู้ ความเข้าใจถึงกรอบ และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อันจะนำไปสู่การ
ปรับปรุงการดำเนินงาน ยกระดับในการป้องกันการทุจริตในการทำงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น และไม่ทำให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจ อีกท้ังเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้
อำนาจหน้าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบ นั้น  
  ข้อเท็จจริง  
    เมื่อประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ไปแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นข้อมูลท่ี
ต้องเปิดต่อสาธารณชน และสามารถเข้าตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อพิจารณา 
 การประชาสัมพันธ์เป็นส่ิงจำเป็นท่ีจะต้องทำ จึงเห็นควรให้งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ ดังนี้  

๑.ขอความอนุเคราะห์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์  
๒.ประชาสัมพันธ์ ทางจดหมายข่าว  
๓.ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ และส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
๔.ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(นางสาวแสงระวี  กัลยา) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

           (นายกันตชาติ  สอนใจ)                                                    (นางอัมพรรณ   สิงห์แก้ว) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
        (นายสัมพันธ์   สุภากาวี)                         (นายวุฒิชัย  รูปศิริ)   
       ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน                                                   นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  สำนักปลัดเทศบาล 
ท่ี  พย ๕๒๔๐๑/                 วันท่ี          กรกฎาคม   ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
  เรื่องเดิม  
   ตามท่ีเทศบาลตำบลดงเจนได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขึ้นโดยยึด แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และหลักธรรมาภิบาล มาเป็นกลไกใน
การพัฒนากรอบ แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อให้องค์กร มีความรู้ ความเข้าใจถึง
กรอบ และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อันจะนำไป สู่การปรับปรุงการดำเนินงาน 
ยกระดับในการป้องกันการทุจริตในการทำงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  และไม่ทำให้
ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจ อีกท้ังเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าท่ีในการบริหาร
ราชการโดยมิชอบ  
  ข้อเท็จจริง  
    การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องประกาศใช้ และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดต่อสาธารณชน และสามารถเข้าตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

ข้อพิจารณา 
 จึงเห็นควรประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐และประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยท่ัวกัน   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
(นางสาวแสงระวี  กัลยา) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
           (นายกันตชาติ  สอนใจ)                                                    (นายสายัณ   เครือสาร) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป            หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทน                      
                                                                                         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
        (นายสัมพันธ์   สุภากาวี)                         (นายวุฒิชัย  รูปศิริ)   
       ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน                                                   นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
 
 
 



  
ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน 

เร่ือง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
****************************** 

  เทศบาลตำบลดงเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและ
แนวทาง อันจะนำไปสู่การปรับปรุง และยกระดับมาตรฐาน การดำเนินการป้องกันการทุจริตให้บังเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทำงาน 
อีกท้ังเป็นกลไกในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจ หน้าท่ี ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกด้วย 
  ดังนั้นเทศบาลตำบลดงเจน จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งสามารถเข้าตรวจดู ศึกษา หรือค้นคว้าข้อมูลได้ท่ีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงเจน หรือเข้าไปท่ี WWW.Dongjen.go.th ติดต่อสอบถาม โทร ๐-๕๔๔๒-
๒๙๗๓ 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๗    เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
            วุฒิชัย   รูปศิริ 

            (นายวุฒิชัย   รูปศิริ) 
             นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 

 

http://www.dongjen.go.th/

