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ส่วนที่ 1

 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้งกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 1)  โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดงกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2)  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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 3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
 4)  การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได”้ ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7)  มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis   และ  McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
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อาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่ อต้านการทุจริต 
(United Nation Convention Against Corruption –  UNCAC)  พ .ศ .2546 การจั ดตั้ ง องค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
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จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2559-2561) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance)  
 4) เพ่ือส่งเสริมการมีบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
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 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
1. 2 ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1 (3) โครงการฝกึอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ต าบลดงคอน 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลดงคอน” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชนท์ับซ้อนให้กับ
ข้าราชการและพนกังานเทศบาล
ต าบลดงคอน 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท าคู่มอื
การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1) ปลูกต้นไม้เพือ่เพิ่มพืน้ทีส่ีเขียว 
ลดภาวะโลกรอ้น ในเขตพื้นที่ต าบล
ดงคอน ประจ าปี 2561 
2) โครงการส่งเสริม อนรุักษ์ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งทอ่งเที่ยวพัฒนา และปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
3) โครงการปลูกผกัริมรั้ว 
4) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
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 1 . 3  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ เ ด็ ก
และเยาวชน 

1) การประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจรติ 
2) โครงการสร้างภมูิคุ้มกนัทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลดง
คอน (กจิกรรม “โตไปไม่โกง” 
3) โครงการสร้างภมูิคุ้มกนัทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลดง
คอน (กจิกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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มิติที่ 1 รวม 
2 มาตรการ 1 กิจกรรม  

10 โครงการ 
1,620,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงตอ่ต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
 
 
2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2 (2) โครงการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารด้านการจดัซ้ือจัดจ้าง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบรกิาร
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
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 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่
ด ี

2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนมุัติ อนญุาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

2.4.1 (1) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจกัษ์ 
2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรตแิก่บุคคล หน่วยงาน องคก์ร
ดีเด่น ผูท้ าคุณประโยชน ์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลดง
คอน 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 

50,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพือ่การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลดงคอน 
2.5.3 (3) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่งรอ้งเรียน กรณี
บุคคลภายนอกหรอืประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดง
คอน วา่ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 
4 มาตรการ 6 กิจกรรม 

3 โครงการ 
250,000 - - -  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3.การส่งเสรมิ
บาบาทและ
การมสี่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ได้ทกุ
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลดงคอน ให้มีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น”  
3.1.2 (1) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สนิของเทศบาล 
และการรับเรือ่งรอ้งเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่า
สารของเทศบาล” 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจดัประชาคม
แผนชมุชน 
3.2.1 (1) การด าเนนิงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลดง
คอน 
3.2.2 (1) โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงให้ผู้ร้องเรียน /
ร้องทุกข์รับทราบ 

50,000 
 
- 
 
 

50,000 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกจิการ
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนนุการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงคอน 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าปี 
3.3.1 (3) การส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตวัแทน
ประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

- 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่ 3 รวม 
4 มาตรการ 3 กิจกรรม 

5  โครงการ 
300,000 300,000 300,000 300,000  

4.การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ
ก าหนด 
 
 

4.1.1 (1) โครงการจดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
4.1.1 (2) โครงการจดัท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) มาตรการติดตาม
ประเมนิผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาล 

- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 4.2 การสนับสนนุ
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนรว่มตรวจสอบ
การปฏิบัติหรอืการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถด าเนนิการ
ได้ 

4.2.1 มาตรการการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดแูลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลดงคอน 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎระเบียบ กฎหมาย ทอ้งถิน่ 
ผู้บริหาร และสมาชกิสภาท้องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชกิ
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

20,000 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community) 
และบูรณาการทกุ
ภาคส่วนเพือ่
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการฝ้าระวงัการ
คอร์รัปชนัโดยภาคประชาชน 
4.4.2 (1) มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครอืข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 
4  มาตรการ 3 กิจกรรม 

4  โครงการ 
20,000 - - -  
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ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชือ่โครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ ใหม่ปลูกจิตส านึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์
รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรืวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
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 ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลดงคอน  เทศบาลต าบลดงคอนจึง
จัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อผู ้บริหารท้องถิ ่น บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
(Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
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 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง  จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 เทศบาลต าบลดงคอน เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดี
พนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาลต าบลดงคอน และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. เป้าหมาย 

 พนักงานจ้างเทศบาลต าบลดงคอน 

5. ระยะเวลา 

 4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ) 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
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7. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถานที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ต าบลดงคอน 

2. หลักการและเหตุผล  

 หัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะ
คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ 

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงคอน 

3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการพระพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงคอน จ านวน 60 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 
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6. วิธีการด าเนินการ 

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงคอน วิทยากร
ที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

 100,000 บาท 

9. รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  

 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มาบริการที่เทศบาลต าบลดงคอนประเมินความพึงพอในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใช้แบบแระเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงคอนเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่เทศบาลต าบลดงคอนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน พ.ศ.2561 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้
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ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เทศบาลต าบลดงคอนควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลดงคอน มาตรา  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบงคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอนเปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลดงคอน 

 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการและพนักงาน เทศบาล
ต าบลดงคอน  

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วนสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยงข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด ผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ดังนั้นเทศบาลต าบลดงคอนจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล
ต าบลดงคอน เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลดงคอน 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงคอนมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 

 ข้าราชการและพนักงานเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีการด าเนินการ 

 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  

 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
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หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest ) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564 ) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรื อ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลดงคอนจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติ
ตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลดงคอนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลดงคอน ประจ าปี 2561 

2. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 

 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล  อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลดงคอนจึงได้จัดท า
โครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลดงคอน ประจ าปี 2561” เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลต าบลดงคอน จึ งได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือให้เกิด
ความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลดงคอน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
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 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย / ผลิต 

 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 2,000 ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 

6. วิธีด าเนินงาน 

 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
 6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
 6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยเทศบาลต าบลดงคอน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 คน 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความรุ่ม
รื่นในชุมชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 

 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้
ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง  ซึ่ง
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ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง 
“ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง ”ปลูกป่า 3 อย่างได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบ
นิเวศน์ “ พออยู่ ” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “ พอกิน ” หมายถึง ปลูกพืช
เกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “ พอใช้ ” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม่
ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เทศบาลต าบลดงคอน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้
ตระหนักถึงหน้าที่แลความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาล
ต าบลดงคอน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงคอน จ านวน 16 
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไมย้ืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็น
ต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบล
ดงคอน จ านวน 16 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดงคอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ดงคอน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลดงคอน ผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้แก่ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต
เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
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 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน 
(กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน / ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 200,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 เ กิ ดกลุ่ มอาสาสมั คร พิทั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อม ในชุมชน เ พ่ิมมากขึ้ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 

2. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 

 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับ
บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อ เพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือรองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่ง เป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
ที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่
ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ท า
ให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็น
การแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน
ครวัเรือน 

 การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี 
มีประโยชน์แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การ
ปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์   

 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
 3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง 
 4.2 ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขั้นเตรียมการ 
  - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้
ประสาน 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
  - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 
 6.2 ขั้นปฏิบัติ 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
  - กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน 
  - จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ขั้นประเมินผล 
  - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
  - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการ
บริโภค (จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
  - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
  - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 
  - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

 200,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากกาปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
ของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“ พออยู่ พอกิน ” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต ” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล  ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้น  ยันมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
ความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดนใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 เทศบาลต าบลดงคอน จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับ
ผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลดงคอน 
 3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลดงคอน 
 3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
 3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆตามมาอีกมากมาย 
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 เทศบาลต าบลดงคอนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลดงคอน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลต าบลดงคอน 
 5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลดงคอน 

6. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000 บาท  

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลดงคอน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 

 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน  

 เทศบาลต าบลดงคอน พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลดงคอน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสงคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนต าบลดงคอน จ านวน 400 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

 

 



  
แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ เทศบาลต าบลดงคอน 32 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 100,000 บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
  
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลดงคอน  
  ( กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ) 
2. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา 

 เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน  ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย
ต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จกความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 เทศบาลต าบลดงคอน พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลดงคอน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนต าบลดงคอน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 400,000 บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดขึ้นได ้
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเอให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง เป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมชื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่ โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่ทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตมหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ ายงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต  
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง / เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดงคอน เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานองค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ.2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
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คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ดี จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง / 
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 
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10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90% 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลดงคอน จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลดงคอน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพราดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลังเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 กองคลัง เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลต าบลดงคอน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินแลการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา  40 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมรส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50(9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน / โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน และชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักคลัง เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
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  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ / บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลดงคอน เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจ
หน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ 
โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของ
แต่ละกระบวนงาน  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ เทศบาลต าบลดงคอน ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 ทุกส านัก / กอง / ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกส านัก / กอง / ฝ่าย เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการ
บริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธาณสุข, 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที)่ 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน / รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ใช่จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ / ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกส านัก / กอง / ฝ่าย เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.1 การจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรการ 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
กรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการประชาชน 

 เทศบาลต าบลดงคอนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนรับบริการแล้วเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลต าบลดงคอนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จดัท าเอกสาร / แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง / ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า / เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลดงคอน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลต าบลดงคอน ปลัดเทศบาลต าบลดงคอน รองปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 
หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน / บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลดงคอน จึงจัด
ให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลุกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน / ป ี

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลต าบลดงคอน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 จ านวนหน่วยงาน / บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลดงคอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลดงคอน ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลดงคอนอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลดงคอนจึงจัดกิจกรรมยกย่องเชิด
ชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลดงคอน โดยการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น
บุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ต าบลดงคอนมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนรวมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลดงคอน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลดงคอน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลดงคอนมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลดงคอน 
 



  
แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ เทศบาลต าบลดงคอน 48 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลดงคอน ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงานองค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลดงคอน 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลดงคอนมีค่านิยม ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัชขึ้นแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ
ตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ใน
ลักษณะของสวนสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท า
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้นกินได้จึงเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษต่างๆ ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่อาศัย และที่ส าคัญ



  
แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ เทศบาลต าบลดงคอน 49 

 

สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภค
ในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลต าบลดงคอนได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนใน
การจ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืนจึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ด าเนินการ 

 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิธีการด าเนินการ 

 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลดงคอน 
 5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2561 
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 
9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลดงคอนได้ 
 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จ าท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยกรสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลดงคอน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก / กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 



  
แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ เทศบาลต าบลดงคอน 51 

 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก / กอง เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลดงคอนให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงคอน เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบ
ที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลดงคอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลดง
คอนยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ / มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/ หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/ หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
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ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการ
และแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 ทุกส านัก / กอง / ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกส านัก / กอง / ฝ่าย เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 - ทุกส านัก / กอง / ฝ่าย / งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงคอน 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 1561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก / กอง / ฝ่าย เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 เทศบาลต าบลดงคอนมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 เทศบาลต าบลดงคอนมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงคอน ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/ 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มรการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลดงคอน จึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเกี่ยงกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดง
คอนว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่อง
ทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบลดงคอน 
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบลดงคอน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 

 “ เจ้าหน้าที่” หมายถึงข้าราชการเทศบาลต าบลดงคอน บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลต าบลดงคอน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
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 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดงคอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลดงคอนจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
ดงคอนให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมทศบาลต าบลดงคอน โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะ
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ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ    ไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดง
คอน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดงคอน จ านวน ๑ แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดงคอน (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลดงคอน) 

6.วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูข้อมูล  
 ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓ มีการจัดวางเกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลดงคอน 

 

 ๓.๑.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ งานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ  มิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลังเทศบาลต าบลดงคอน 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลดงคอน ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทศบาลต าบลดงคอน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลดงคอนจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาชน ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยหรือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลดง
คอนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลดงคอน/ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงข่าว 
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  - รายการ TV 
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน             
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลดงคอนได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผ่นแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
ต าบลดงคอนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ รวมถึงการน าเขาบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปีถัดไป เทศบาลต าบลดงคอนจึงได้จัดให้มีโรงการประชุมประชาคมแผนประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น
3. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 

 ๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
 ๓.๔ เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ต าบลดงคอน ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนสี่ปีของเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
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 ๖.๕ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลข้อมูล 
 ๖.๖ จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 ๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 ๖.๘ จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ล่ะชุมชน 
 ๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 

 ๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบอประชาธิปไตย 
 ๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลดงคอน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลต าบลดงคอนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลดงคอนจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
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3. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือนร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 

 ๖.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 
 ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๔๑๐๘๓๙ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๖-๔๑๐๘๒๙ 
 ๖.๓ ทางเว็บไซต ์
 ๖.๔ ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงคอน 
 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลต าบลดงคอน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลต าบลดงคอนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลดงคอนเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจ
ด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิด
ว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลดงคอน ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลดงคอน โดยแบ่งแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
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6. วิธีด าเนินการ 

 ๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 
 ๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
 ๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 ๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนทั้ง ๑๖ หมู่ 
  ๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
  ๕. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  ๗. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  ๘. ประเมินผลการปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลดงคอนอย่างท่ัวถึง 
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 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภค 

 ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลาและการผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

9. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์     

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงคอน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาขอโครงการ 

 ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงคอน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  มีองค์กรใน
จัดท าแผนพัฒนาตามระบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลต าบลดงคอนขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศวบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงคอนและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ต าบลดงคอน  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ  และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลดงคอนก าหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑  จัดประชุมคระกรรมการชุมชน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงคอนบาต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง  ๒  ปี  ตามระเบียบฯก าหนด  ในวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑  เทศบาลจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคระกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลดงคอนแทนกรรมการฯ  ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ภายใน  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  เพ่ือให้
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๕๘  หมวด  ๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  ๗(๒)  และข้อ  ๙  ที่ก าหนด 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เทศบาลต าบลดงคอน  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงคอน  เพ่ือ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงคอน  และร่างแผนพัฒนา
ห้าปีเทศบาลต าบลดงคอน  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลดงคอน  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเทศบาลต าบลดงคอน  ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  สุจริต  และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ  :  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  เทศบาลต าบลดงคอน  จึงได้จัดท าโครงการ  
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  ๒๕๖๑  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๑  อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 

 ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอน  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖๐๐  คน 
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5. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 ๕.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๕.๓  วางแผนก าหนด วัน  เวลา  สถานที่  การฝึกอบรม  พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 ๕.๔  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลดงคอน 
 ๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

7. งบประมาณ 

 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลดงคอน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้าง  ทัศนคติที่ดาระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ 

1. ชื่อโครงการ  :  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้  เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชน  ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน  สร้างแผนชุมชน
ขึ้นมาด้วยตนเอง  ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า  “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการดอง  ก าหนดทิศทางของตนเอง”  การสร้างภูมิคุ้มกัน  ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้า
ไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม  และวิ่งตามกระแสเงิน  ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้  รู้จัก
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง  ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตได้  และการประสานกับหน่วยงานทุกภาพส่วน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาที่ตอบ  มองความต้องการของชุมชน  ในปัจจุบันและป้องปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
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 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น  ข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑  ประชุมผู้บริหาร  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 ๕.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน 
 ๕.๓  ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนด 
 ๕.๔  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

7. งบประมาณ 

 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลดงคอน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน  ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนตนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนติที่ดี  เอื้ออาทรต่อกันได้  รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 ๓.๓.๒  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาขอโครงการ 

 ตามที่เทศบาลต าบลดงคอน  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  (ประชาคม)  
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลดงคอน 

3. วัตถุประสงค์  
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 เพ่ือเป็นกลไกลภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลดงคอน
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานเทศบาลต าบลดงคอน  ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกลภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  กับ
มาตรการการป้องกันกันการทุจริตในเทศบาลต าบลดงคอน  นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ทั้ง  ๑๖  หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยภาคการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลดง
คอนอย่างแข็งขันส าหรับการท างานเทศบาลต าบลดงคอน  ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม  (ตัวแทนประชาคม)  ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลดงคอน  ในหลายๆส่วน  เช่น  ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยพัสดุ  เช่น  เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคระกรรมการตรวจสอบรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  
ฯลฯ 
 ๕.๒  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ   เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียนต่างๆ  จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดและส่วนการคลัง  เทศบาลต าบลดงคอน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดง
คอน 
 ๙.๒  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 ๓.๓.๓  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงคอน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาขอโครงการ 
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 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป้นกระบวนการวัดผลและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล  เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ  ของเทศบาล
ต่อไป 

 ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙(๓)  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  จึงได้ปฏิบัติราชการของเทศวบาลต าบลดงคอน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงคอนมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค์  

 ๓.๑  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒  เพ่ือให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
 เทศบาลต าบลดงคอน  และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลดงคอน 
 ๓.๓  เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลดงคอน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาล
ต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
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 ๖.๒  จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
 ๖.๓  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ๖.๔  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคระกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงคอน  (ตามหนังสือสั่งการ  ที่  มท  ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕  ลงวันที่  ๑๑  ก.พ.
๒๕๕๘)  จ านวน  ๗  คน  ประกอบด้วย 

 (๑)  ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาพเอกชน  ๒  คน 
 (๒)  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    ๒  คน 
 (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
 (๔)  ปลัด  (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๕)  หัวหน้าส่วนส านักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 (๖)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ  ด าเนินการดังนี้ 
  ๑)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงคอน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงคอนปีละ  ๒  ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลดงคอน  เพ่ือน าผลที่ได้จาการประเมินมาใช้ ในการปรับปรุงแก้ไข  
ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆของเทศบาลต าบลดงคอน 
  ๓)  จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลดงคอน  ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๔)  ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ  ตามที่เทศบาลต าบลดงคอนมอบหมาย 
 ๖.๕  ประชุมคระกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ๖.๖  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ๖.๗  การด าเนินโรงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
 ๖.๘  จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ  ของเทศบาล
ต าบลดงคอนพร้อมตัวชี้วัด 
 ๖.๙  การติดตามและประเมินผล 
 ๖.๑๐  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

 ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลดงคอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทนรกอยู่ในการ
ปฏิบัติตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดงคอนเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง . ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

 ๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

 ๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลดง
คอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๖ .๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 ๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลดงคอน 

 

 

 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
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 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก / กอง / หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ติดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นงบประมาณ
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลดงคอนจึ งได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าปี 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลดงคอน 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลดงคอนทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

 ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 

 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

 ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 

๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาลต าบลดงคอนในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ ก ากับ
ดูแลอย่างน้อยปีล่ะหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิภาพผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่ งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้าน
ความเชื่อถือได้ขอรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 

 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
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 ๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่ผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

 ๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ    มี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส่วนราชการของทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลดงคอน (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลดงคอนน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ .

๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลดงคอนรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาล 

 ๖.๔ รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลดงคอนประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความพอเพียงหรือไม่ หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

 ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
 เทศบาลต าบลดงคอนจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลดงคอนเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยงกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลต าบลดงคอนได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก .ท. จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลดงคอน 

  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลดงคอน 

  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลต าบลดงคอนก่อน 

  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลดงคอนจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลต าบลดงคอนรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัดชัยนาท) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลดงคอนได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/

เลื่อนต าแหน่ง 

  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก .ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลดงคอน 

  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 

  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
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  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต าบลดงคอนรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลดงคอนจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลดงคอนรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการที่เทศบาลต าบลดงคอนได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

  -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

  - นายกเทศมนตรีต าบลดงคอนออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

 

10. ตัวช้ีวัดผล/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าชองขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
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 ผลลัพธ์  
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ของเทศบาลต าบลดงคอน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลดงคอน 

2. หลักการแหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลังเทศบาลต าบลดงคอนจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ การจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย เทศบาล
ต าบลดงคอน 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลดงคอนเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลดงคอน ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการเงินปละบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลดงคอน 

9. ตัวช้ีวัด 

 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้ทราบข้อมูลการรับ จ่ายของเทศบาลต าบลดงคอน    ท าให้เกิด
ความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลดงคอน 

 ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลต าบลดงคอนเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลดงคอนจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น    ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง เทศบาลสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ต าบลดงคอน 

 ๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลดงคอนให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลดงคอน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๖ .๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

 ๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลดงคอนให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด   ความเสียหาย
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ผลลัพธ์ 

 การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลต าบลดงคอนมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่
เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
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ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ท่ี
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

 เทศบาลต าบลดงคอนเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจสอบการจ้าง ประกอบกับ
ได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้ างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 ๖.๓ ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ เทศบาลต าบลดงคอน 

 

10. ผลลัพธ์ 

 คณะกรรมการการตรวจสอบจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการันตีตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสมาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้ามิให้ด าเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักงานปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอน เพ่ิมพูนความรู้ความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   การยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนมีความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลดงคอน จ านวน ๕ คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอน   จ านวน ๑๒ 
คน รวม ๑๗ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 

 ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม 

 ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐ .๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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 ๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลดงคอนและลดการทุจริต 

 เทศบาลต าบลดงคอนจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการเป็นหน่วยตรวจสอบ   
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงคอนเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงคอนจ านวน ๑๒ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 
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6. วิธีด าเนินการงาน 

 ๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม  และประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

 ๖.๓ สมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงคอน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
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 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลดงคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคอร์รัปชัน 
 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได ้

 ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ คอร์รัปชัน
ในระดับเทศบาล 

 ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชาบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
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๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลดงคอนมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ใน
การนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลดงคอน ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลดงคอนพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดงกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการ
การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทจุริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

 ๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงคอน 

4. เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลดงคอนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลดงคอน 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงคอน 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลดงคอน  
 ๒. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

 ๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการเทศบาลต าบลดงคอนใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันทุจริต 
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 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 ๕. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลดงคอนกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน 

10. ตัวช้ี/ผลลัพธ์ 
 ๑. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

 ๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตใต้ส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงคอน 
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