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ค าน า 

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับสมบูรณ์ ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต   (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ซ่ึงก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6  ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย เทศบาลต าบลดงมะไฟจึง
ไดต้ระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่าง
ยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้นตามแนวทางของหนังสือ
ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอยา่งชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเปาูหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลดงหมะไฟ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความ

เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวของกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตใน
ระดับทองถิ่น ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลต าบลดงมะไฟ จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตของเทศบาลต าบลดงมะไฟ  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปจัจุบัน
มุง่เน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ้ผลประโยชน์เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่_ การผูกขาดในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหา
ชอ่งทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 



6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์_สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคน
ที่มีเงิน คนที่เปน็เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปญัหาล าดับต้น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไมว่า่จะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองคก์รที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน็เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 
2558 อยูjที ่35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่_อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป ี2558 ได้_ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยูใ่นระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็น
ถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต ไมว่่าจะเปน็ การเปน็ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 
2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แตป่ัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไมไ่ด้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางดา้น
พ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยอ่งคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรร์ัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้_ ซึ่งนับไดว้่าเป็นปญัหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของคา่นิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางดา้นการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กลา่วมาขา้งต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเขม็แข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 
เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษร์ักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใส่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่ง
หนา้ที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงไดต้ระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เปน็รูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยา่งแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุาย

บริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลดงมะไฟรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลดงมะไฟเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 

Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 

ดงมะไฟ 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลดงมะไฟ รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
การก่อให้เกิดขอ้สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทสบาลต าบลดงมะไฟที่มีเข้มแข็ง
ในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) เทศบาลต าบลดงมะไฟมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลดงมะไฟรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามา
ประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 



2) เทศบาลต าบลดงมะไฟสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด รว่มท า รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

5) เทศบาลต าบลดงมะไฟมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการ
ทุจริตที่เขม้แข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่2 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลดงมะไฟ ต าบลขม้ิน อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1  การสร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราช การ

การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายป ร ะจ าของ

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

 

1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนูสมรรถภาพ
และแสวงหาความเป็นเลิศในการท างาน 
1.1.1 (2)  โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานของเทศบาลต าบล 
ดงมะไฟ 
1.1.1 (3) กิจกรรมสมุดความดีพนักงาน 
1.1.2  มาตรการ “เสริมสร้างองคค์วามรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจรติ” 
1.1.3 กิจกรรมจัดท าคูม่ือเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

20,000 

20,000 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

20,000 

20,000 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

20,000 

20,000 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

20,000 

20,000 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 



 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1  โครงการ “เสริมสรา้งค่ความซื่อสัตย์ 
สุจรติและปลูกฝังทัศนยคติ วัฒนะรรมที่ในการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.2.2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 
1.2.3  โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 

 

5,000 

30,000 

20,000 

 

5,000 

30,000 

20,000 

 

5,000 

30,000 

20,000 

 

5,000 

30,000 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 โครงการสายใยรักสมัพันธ์ครอบครัว 
1.3.2 กิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อตา้นการ
ทุจริต 
1.3.3 โครงการสรา้งภูมคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน (สายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง) 
 
 
 

10,000 

5,000 

5,000 

10,000 

5,000 

5,000 

10,000 

5,000 

5,000 

10,000 

5,000 

5,000 

 

มิติท่ี 1 รวม จ านวน.....11.....โครงการ 115,000 115,000 115,000 115,000  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ 
ตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บริหาร  

2.1  กิจกรรมประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

 

- - - -  



 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหัวหนา้ส่วน
ราชการ 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัด”ุ 
2.2.3  มาตรการยกระดับคณุภาพการบริการ
ประชาชน  
 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้ 
อ านาจหนา้ที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

2.3.1  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิ
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ราชการ 
 
 
 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 



 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกยีรติแก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกิจการการประพฤตปิฏิบัต ิ
ตนใหเ้ป็นท่ีประจักษ ์

 

2.4.1  โครงการแม่ ดีเด่น 
2.4.2  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.3  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 2.5 มาตรการจดัการในกรณไีด้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

 

2.5.1 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2.5.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 
2.5.3 (2) มาตรการ“ด าเนินการเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
ว่าทุจริตและปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ” 
 
 
 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน...15.......โครงการ - - - -  



 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดม้ีส่วนรว่มตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลดงมะไฟใหม้ี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
3.1.2  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีชอ่งทางที่
ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล 
ต าบลดงมะไฟ” 
3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสมัพันธ์ 

- 

 

15,000 

- 

- 

 

10,000 

 

- 

 

15,000 

- 

- 

 

10,000 

 

- 

 

15,000 

- 

- 

 

10,000 

 

- 

 

15,000 

- 

- 

 

10,000 

 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรบัและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้อง
ทุกขเ์ทศบาลต าบลดงมะไฟ 
3.2.2 (1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรยีน  
3.2.2 (2) โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 
3.2. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ 
 

5,000 

- 

- 

50,000 

- 

 

5,000 

- 

- 

50,000 

- 

 

5,000 

- 

- 

50,000 

- 

 

5,000 

- 

- 

50,000 

- 

 

 



 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

3.3.1  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ดงมะไฟ 
3.3.2  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ดงมะไฟ 
 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน......13.....โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000  

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงาน 
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1  โครงการจดัท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 



 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
สว่นรว่มตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได ้

 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนรว่ม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
4.2.3 โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 

4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นใหม้ี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ฝาุยบรหิาร 
 

50,000 

- 

 

- 

50,000 

- 

 

- 

50,000 

- 

 

- 

50,000 

- 

 

- 

 

 4.4 เสริมพลังการมสี่วนรว่มของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาค 
สว่นเพ่ือตอ่ตา้นการทุจรติ 

 

4.4.1  มาตรการเฝูาระวังคอรับปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.2  มาตรการสร้างเครือขา่ยเฝาูระวังการ
ต่อต้านการทุจริต 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 4 รวม จ านวน...9.......โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000  

 



 



 

 

ส่วนที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนสมรรถภาพและแสวงหาความเป็นเลิศในการท างาน (การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล) 
2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปน็การเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและ
ความรับผิดชอบตjอหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
รว่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแกป้ัญหาความขัดแย้งภายใน
องค์กรได้อีกดว้ย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปญัหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอยา่งจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการ 
คอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเปน็ภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเขม้งวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหมป่ลูก
จิตส านึกของคนไทยร่วมตา้นภัยการทุจริต ควบคูก่ับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรตา่งๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่ง
สัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่
บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
เหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหนjวยงานหรืองค์กรใดๆ จะตอ้งค านึงถึง
กรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลดงมะไฟ จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูน
สมรรถภาพและแวงหาความเป็นเลิศในการท างาน (การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล) ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 



2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3. เพ่ือให้ผูhบริหารท้องถิ่น และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานใหก้ับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูhด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดย
ให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถา้บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ   เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพรอ้มทั้งในดhานคน ไดแ้กบุ่คลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น
และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงมะไฟดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านักและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สขุแก่ประชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 90 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงมะไฟ โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ 
ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอก
สถานที่ในบางโอกาส 
8. งบประมาณ 
    20,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดฯ เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
 
 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลดงมะไฟประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตอ้งได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่ารhอยละ 70 
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงมะไฟเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตล่ะวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเปน็การทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการ
ประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ลุล่วงหรือไมอ่ย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าคา่ของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้รม่งานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึน
คล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูhซึ่งกันและกันในองค์กร 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงไดจ้ัดท าสมุดความดี
พนักงานโดยให้พนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบ ซึ่งเปน็งานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานได้ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจรติต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 
4. เป้าหมาย 

พนักงานเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5. ระยะเวลา 

4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดให้พนักงานทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและส่งให้ 
หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 

6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้จารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมาณ 

ไมใ่ช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดฯ เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
10.3 พนักงานท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 



1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได่รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564  ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปลูกจิตส านึก 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไดใ้ห้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป9นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
ที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ  ปัจจุบันหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงไดเ้ผยแพร่องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองคก์ร ซึ่งสนับสนุนให้หนว่ยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น ผ่านกิจกรรมตา่งๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ี
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแกบุ่คลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพืน้ฐานการปฏิบัติ
ตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นของเทศบาลต าบลดงมะไฟให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองคค์วามรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคูม่ือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (รา่ง) คูม่ือการป/องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 



4. จัดท าคูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
5. แจกจา่ยให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต้ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยไดก้ าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ใหต้ระหนักในการเป็นขา้ราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเขา้ใจใน
เรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม 
อันรวมถึงการปูองกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลต าบลดงมะไฟ จึงไดจ้ัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลต าบลดงมะไฟ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลต าบล 
ดงมะไฟ 

3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการกระท าความดี รhูจักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลต าบลดงมะไฟ 
จ านวน 90 คน 



5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561-2564 

6. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 บรรยายเรื่อง การปอูงกันผลประโยชน์ทับซอ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารและฝุาย

สภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
7.3 แบง่กลุ่มท ากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่

ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลต าบลดงมะไฟ 

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลต าบลดงมะไฟ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ระดับความรู้ ความเขา้ใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 
2. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการสรา้งอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สรhางรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  ไดท้รงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยูท่ี่ยากจนของราษฎร พร้อม
ทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานใหhหนว่ยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแกhไขปญัหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงาน
ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู
พ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่ง
พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจน
อย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพา
ตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 

นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายไดโ้ดยมีแนวทางตาม 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปน็หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกตเ์ผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย 
ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลต าบลดงมะไฟ 
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลต าบลดงมะไฟ 
3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายไดใ้ห้กับตนเอง 
3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ 
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปาูหมายรับทราบ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้รว่มโครงการ 
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561-2564 
 
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
10.4 มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปญัหาที่ตอ้ง
แก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญ. ู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้
อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เกง่ ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็น
เช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น เทศบาลต าบลดงมะไฟไดเ้ล็งเห็น
ความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครอง
กับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน 
ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่รว่มกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
3.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ส านึกดีตอ่บุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เขา้ร่วมโครงการ 
6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561-2564 



8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หนา้ที่ของตนเอง 
10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.5 ผู้เขา้ร่มโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปญัหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปญัหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปญัหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมใน
การรักความดีและรู้สึกไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็น
รากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปชันป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะทอ้นให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังดา้น
คุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกตอ้งเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรม
จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  เทศบาลต าบลดงมะไฟตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดข้ึน จึงไดจ้ัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญ
หันมาสนใจปัญหาที่เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และ
เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกดา้นจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างคา่นิยมที่ถูกตอ้งให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความ
ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณคา่ในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
เชิงคุณภาพ – เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ทีเ่ทศบาลต าบลดงมะไฟก าหนด 
5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
5,000  บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561-2564 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกตอ้ง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรคม์ีคุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการ

ต่อต้านการทุจริต 
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลดงมะไฟ  (กิจกรรม “สายใยครอบครัว
เกษตรพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปจัจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษา สนใจแตjวัตถุนิยม ไมรู่้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควร
ท าให้เด็กและเยาวชนรูhจักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้
อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคjาของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปนั มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณคา่ของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงไดจ้ัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลดงมะไฟ (กิจสายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหhกับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืน รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั และ
รู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลดงมะไฟ จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รhูจักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบง่ปัน และรู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
 



7. งบประมาณด าเนินการ 
5,000 บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ได้ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั และรูจ้ักอยู่รว่มกับ

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึง
หากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกค้นหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช่อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่



เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

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



10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ล าดับข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่งเงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดงมะไฟ เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลต าบลดงมะไฟให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน
การท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
ดงมะไฟต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลดงมะไฟให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลดงมะไฟ จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครที่เก่ียวข้อง 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ 
หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 
ปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลดงมะไฟจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท า
ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบล 
ดงมะไฟ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

กองคลัง เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (และจัดท า
สม่ าเสมอทุกปี) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง 
การที่เก่ียวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ่มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน 

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลดงมะไฟได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/ 
บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากท่ีสุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และ
หลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาค
กิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริตสามารถตรวจสอบได้  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือ
เกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลดงมะไฟ จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้ 
พิการ 

6.5 จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ฝุาย/งาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้
จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลดงมะไฟให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 



ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง 
การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมี 

ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ 
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่ 
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่

ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวอย่างที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการแม่ดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเทศบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี
ติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
นานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการ
เผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตร ีเยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นในพื้นที่
เทศบาล เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึง
หน้าที่อันส าคัญยิ่งของแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น และเม่ตัวอย่าง จ านวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกแม่  ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นแม่ ดีเด่น ประจ าปี  เพ่ือประกาศให้ ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 12  ชุมชน เพ่ือให้แต่ละ

ชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ต่างๆภายในเขตเทศบาล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 

6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จ านวน 1 ครั้ง/ปี  



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
10.2 ผลลัพธ์ 

- แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
- มีแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลดงมะไฟ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 4 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 12 ชุมชน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,072 คน ครัวเรือนจ านวน 2,144 ครัวเรือน 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) ในการบริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ปัจจุบันเทศบาลต าบลดงมะไฟ ได้จัดตั้งชุมชน
ไว้แล้ว จ านวน 12 ชุมชน เพ่ือให้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 
2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0413/ว 1553 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท า
หน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน  แต่
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ มีขวัญ
และก าลังใจ 
4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง จ านวน  12  ชุมชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
6.3 จดัพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 

- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
10.2 ผลลัพธ์ 

- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ใน
ลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก
มากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว
อีกด้วย เทศบาลต าบลดงมะไฟ จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความร็ให้แก่เกษตรกรรายอื่น 
4. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.2 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแต่ละชุมชน 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5.4 ประชาสัมพันธ์ 
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

9. ตัวช้ีวัด 
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เกษตรกรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 มีวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
10. ผลลัพธ์ 

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลดงมะไฟได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลต าบลดงมะไฟ  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ
ดังนั้น เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไก
การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงมะไฟจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 

LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลดงมะไฟจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลดงมะไฟมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลดง
มะไฟ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลดงมะไฟขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลดงมะไฟ
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลดงมะไฟตามคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลดงมะไฟโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลดงมะไฟว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมบีุคคล 
ภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงมะไฟว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน
เทศบาลต าบลดงมะไฟ พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างประจ าของเทศบาลต าบลดงมะไฟ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างประจ าของเทศบาลต าบลดงมะไฟ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ ต าบลขม้ิน อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดใหมี้ศูนยข้์อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลดงมะไฟใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หนว่ยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ณ ที่ท าการของหน่วยงาน
ของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลขา่วสารและให้บริการ ว่า “ศูนยข้์อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลขา่วสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
ให้บริการ ณ ศูนยบ์ริการร่วมเทศบาลต าบลดงมะไฟ โดยมี งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเขhาตรวจดูไดh เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลดงมะไฟ จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลดงมะไฟ (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลดงมะไฟ) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่
ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรใหม้ีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิไดhรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การใหป้ระชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกตอ้งมากยิ่งข้ึนการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลดงมะไฟให้
ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างใหเ้ทศบาลต าบลดงมะไฟมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งข้ึน จึงไดจ้ัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องคก์ร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการ
เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เขา้ร่วมอบรม จ านวน 90 คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย รอ้ยละ 80 
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 



8. งบประมาณด าเนินการ 
15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บังคับ ที่
ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หนว่ยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงไดจ้ัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจหลักของเทศบาล
ต าบลดงมะไฟ ไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในเขตเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปl 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารทอ้งถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารของเทศบาลต าบลดงมะไฟ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หนว่ยงาน
ของรัฐจะต้องจัดใหhมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงไดต้ระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปาูหมาย ไดแ้ก่ หนว่ย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลดงมะไฟได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

- บอรด์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ รา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์   
  เคลื่อนที่ 
- ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและให้ 
 ประชาชนสืบค้นไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด 
  แถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุทอ้งถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube  



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไดช้ัดเจนถูกตอ้ง 
ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึง
จ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อใหhเหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอยา่งไรบ้าง ในแต่
ละข้ันตอนที่ต่างกันเปน็สิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หนา้ที ่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกตอ้ง
และโปร่งใส 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลดงมะไฟให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง

กว้างขวาง 
4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 
4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
4.6 จัดท าคูม่ือส าหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงขา่วสื่อมวลชน 
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
4.9 จัดท าของที่ระลึก 
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.11 ปูายประชาสัมพันธ์ 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.13 จัดท า spot 



4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อ่ืนๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทตjางๆ เพ่ือใหhเกิดการเรียนรูhอย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงมะไฟ ซึ่งออกแบบโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
ประชาชนไดร้ับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ

ประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หนว่ยงานภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผน
ชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาล
ต าบลดงมะไฟไดด้ าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลดงมะไฟประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป  งานสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคม
แผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ รวมคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 12 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล 
ดงมะไฟส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 



6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหม้ีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 12 ชุมชน ระหว่างเดือน

กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

5,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งายสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้ริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีกา 
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่อง
รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้

เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตอ้งการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็น

และเร่งดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง 

รอ้งทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-759 103 ทางโทรสารหมายเลข 042 -759 320 
6.3 ทางเว็บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 



9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนไดม้ีส่วน

รว่มในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2 มีช่องทางใหป้ระชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/รอ้งทุกขไ์ด้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล 

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลดงมะไฟเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนซ่ึง
จะต้องบริการประชาชนให้ได้รับบริการด้านงานสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการรถรับ-ส่งผู้ปุวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
- ผ่าน facebook เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีพ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนไดร้ับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการอยา่งสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชน
เป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้
จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการ
ให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับ
องคก์รเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุด รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียค่าใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาลทั้งหมด รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลดงมะไฟ โดยแบ่งเปน็แต่ละชุมชุม 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ รว่มกับงานสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
7. น ากิจกรรมงานในหนhาที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 



8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เขา้ร่วมโครงการฯ ไดร้ับบริการที่สะดวก 

รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลดงมะไฟอย่างทั่วถึง 
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

รว่มรับฟัง  ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกขร์ับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบ
โดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

รว่มตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 



3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบดงมะไฟ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และขอ้ 9 ก าหนดให้มีองคก์รและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงมะไฟในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองคก์รในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลดงมะไฟ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนไดม้ีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลดงมะไฟให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลดงมะไฟก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟ จ านวน   2   คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี พ.ศ.2561-2564 
(คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟบางต าแหน่งเปูนผู้แทนภาค

ประชาคม มวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด  เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟเพ่ือเป็น
องค์กรในการยกรา่งหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟและร่างแผนพัฒนาสี่ปlเทศบาลต าบล



ดงมะไฟเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลดงมะไฟความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล
ดงมะไฟ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลต าบลดงมะไฟได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมใหภ้าคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร วมกับเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลดงมะไฟได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ 
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน 
เทศบาลต าบลดงมะไฟนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนทั้ง 12 ชุมชน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลดงมะไฟแข็งขัน 
ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลดงมะไฟไดม้ีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน 
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทสบาลต าบลดงมะไฟในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมเป็น 
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด่วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้ง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 



3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลดงมะไฟให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลดงมะไฟ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลดงมะไฟ 
4. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาทอ้งถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทสบาลต าบลดงมะไฟตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลดงมะไฟมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หนว่ยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและ
เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลดงมะไฟทราบตามแบบ

ที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเทสบาลต าบลดงมะไฟ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผjนดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง 
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเปน็
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดม้ีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือตา่งๆ โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีการควบคุม
ด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ
จัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากดา้นการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานไดร้ะบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะทอ้นภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  เทศบาลต าบลดงมะไฟ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องคก์รมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงไดก้ าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบล
ดงมะไฟขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มคา่ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งครบถว้นและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบขอ้บังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลดงมะไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แตง่ตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 



5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทสบาลต าบลดงมะไฟเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงมะไฟและ

ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ/ 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวขอ้งในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ายขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเปน็หัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เทศบาลต าบลดงมะไฟจึงได้ก าหนด
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล
ดงมะไฟเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทสบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แต่งตั้งเทศบาลต าบลดงมะไฟไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเครง่ครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 



- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลดงมะไฟจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทสบาล
ต าบลดงมะไฟรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลดงมะไฟไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภายในเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลดงมะไฟ 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูhขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แยง้ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน๋ง เทศบาลต าบลดงมะไฟจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง

ไมก่่อนวันที่เทศบาลต าบลดงมะไฟรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่อ

เทศบาลต าบลดงมะไฟไดด้ าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑใ์ห้
บุคลากรทราบ 

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 
และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปดิโอกาสให้ซักถาม ตอบขอ้สงสัย และโต้แยง้ผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรีต าบลดงมะไฟออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 



7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบง่เกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ของเทศบาลต าบลดงมะไฟ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได้ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรjวมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ตอ้งอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยูjในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แกjประชาชนมากที่สุดถูกตอ้งทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไมม่ีขอ้ผิดพลาดบริการ
ด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความ
โปร่งใสไมเ่กิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นตอ่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กรใหมี้ความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ  
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลต าบลดงมะไฟภายในเกา้สิบวันนับแต้วันสิ้นปีและจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ
ส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกตอ้ง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้บบริการ 



4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปน็ไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไวhใน
สัญญาเป็นอยา่งดี เพราะหากไม่เขา้ใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถว้นในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจ
หน้าที่ท่ีตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้  เทศบาลต าบลดงมะไฟเห็น
ถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปรjงใส จึงไดจ้ัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเขา้ใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ไดร้ับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เขา้ร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเขhาใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว ้ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แกชุ่มชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาล
ต าบลดงมะไฟไดด้ าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ดังนั้น เทสบาลต าบลดงมะไฟจึงไดม้ีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาทอ้งถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดม้ีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย้างถูกตอ้ง 
4. เปhาหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงมะไฟ จ านวน 10 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั้งในเทศบาลต าบลดงมะไฟ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลดงมะไฟและหน่วยงาน 
ภายนอก เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเขา้รับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทสมนตรีต าบลดงมะไฟ 

6.4 งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลดงมะไฟทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

50,000 บาท 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดงมะไฟ จ านวน 10 ราย ไดร้ับการฝึกอบรมและศึกษาดู

งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสง่เสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหhมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แตถ่ึงแมจ้ะเปน็อิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลดงมะไฟมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลดงมะไฟและลดการทุจริต  เทศบาล
ต าบลดงมะไฟจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
ขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชกิสภาร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงมะไฟเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลด
ปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงมะไฟ จ านวน 10 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แตง่ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปีการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร้วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่เน้นการพัฒนา
คุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี ้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมา 
ภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนทhองถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับเทศบาล 
 
 
 
 



4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจ
หน้าที่ท่ีตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ใน
ทุกวงการ ไมว่่าจะเปน็วงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลดงมะไฟ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการรjวมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญกา้วหน้าได้นั้น จ าเป็นจะตอ้งมีองคป์ระกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ 
การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเปน็การเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลดงมะไฟในการร่วมคิด รว่มพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มท า รว่มรับผิดชอบ และรว่ม
ตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นเทศบาลต าบลดงมะไฟพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าว
เป็นสิ่งจ าเป็น จึงไดจ้ัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปัองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลดงมะไฟเขา้

มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินงาน 

1. แตง่ตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รว่มเป็นเครือขา่ยด้านการ
ปูองกันการทุจริตเทศบาลต าบลดงมะไฟ 

2. จัดท าฐานขอ้มูลบุคคล องคก์ร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 

 



3. เปิดโอกาสให้เครือขา่ยที่ได้รับการแตง่ตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลดงมะไฟ
ในการร่วมคิด รว่มพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มท า และรว่มรับผิดชอบ รว่มตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือขา่ยในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต 
5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างเทศบาลต าบลดงมะไฟกับบุคคล องค์กร สว่นราชการ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

 
 
 


