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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

 
 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ง 1/2563 เมื่อวันที่ 2 
มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565  
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ของเทศบาลต าบลดอนแก้วเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงาน ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  จึง
ไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565  โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบาย        
การบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ต่อไป 
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ค าน า 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า             
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น         
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม               
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญ        
ที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ  
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน   เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ ไป   
พร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ
วิถดี าเนินชีวิตที่สมควรและ มีคุณค่า  

 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้   

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลดอนแก้ว  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลดอนแก้วขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ   
กลยุทธ์ของเทศบาลต าบลดอนแก้วให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย 
      
 
                              เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
                        4  สิงหาคม 2564 
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     ภาคนวก 
       - ประกาศเทศบาลเทศบาลต าบลดอนแก้ว เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565           
ของเทศบาลเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
      - ค าสั่งเทศบาลต าบลดอนแก้ว ที่ 106 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 
2565 ของเทศบาลเทศบาลต าบลดอนแก้ว ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
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ส่วนท่ี 1 
 
 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้        
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น                
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

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

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี ้

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม    
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้ าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 

บทน า 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา       
ในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ  
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่เ อ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์    
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ        



หน้า 7 
 

เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียน
รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหา
การคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามและ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC)  พ.ศ.  2546 การจัดตั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3        
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index:CPI) 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลดอนแก้ว   จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

  เทศบาลต าบลดอนแก้ว  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ท้องถ่ินสามัคคี น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” 
                             
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล 
ดอนแก้ว 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนแก้วรวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้วเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
  6) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ตลอดจนประชาชน 
มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
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7) เทศบาลต าบลดอนแก้ว มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของราชการ เจ้าที่สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืน
ใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
  9) เทศบาลต าบลดอนแก้ว สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  10) เทศบาลต าบลดอนแก้ว พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
  4) กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ดอนแก้วที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) เทศบาลต าบลดอนแก้ว  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนแก้วรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2) เทศบาลต าบลดอนแก้วสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลดอนแก้วทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5) เทศบาลต าบลดอนแก้วมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความ
ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565  มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (ภาพรวม)  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.
2565 ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี พ.ศ.2565 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

10,000 
 

 

(2) โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65 

50,000  

1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
(1) มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

-  

(2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 

-  

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” -  
(2)กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

-  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) 

10,000  

 (2) กิจกรรมจิตอาสา “เราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  -  
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  
(1) โครงการหนูน้อยเข้าวัดรักษาศีล 5 ปีการศึกษา พ.ศ.
2565  

-  

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
(1) โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กปฐมวัย   -  
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
(1) กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือฝึกการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

-  

  (2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 20,000  
มิติที่ 1 รวม 3 มาตรการ   2 กิจกรรม   7 โครงการ 90,000  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

-  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
(1)  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล -  
(2)  มาตราออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบล 
ดอนแก้ว ปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ 

-  

(3) กิจกรรม”สร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือน” 

-  

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
(1) กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงิน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี” 

-  

(2) กิจกรรมการพัฒนาแผนและ กระบวนการจัดหาพัสดุ -  
(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 

-  

(4) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การจัดซื้อ-จัดจ้าง -  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ ประชาชนโดยทัดเทียมกนัและ         
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

-  

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ         
ใช้อ านาจให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละ ขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน -  
2.3.2 มีการกระจายอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการแทน หรือ 
การด าเนินการอ่ืนใด ของผู้มี อ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

-  

(2) มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว -  
(3) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบล
ดอนแก้ว ปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ 

-  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ 
บุคคลในการด าเนนิกิจกรรม 
การประพฤติปฏิบัติต้นให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
(1) กิจกรรมพ่อ – แม่ ดีเด่น (โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชนนีพันปีหลวง 
10,000-  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ 
บุคคลในการด าเนนิกิจกรรม 
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
(1) ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคณุประโยชน์หรือ เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 

-  

(2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ -  
2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(1) มาตรการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ -  
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัดอ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ ควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

-  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน -  
(2) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน กรณี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ว่าทุจริต และปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่โดยมิชอบ” 

-  

มิติที่ 2 รวม 9 มาตรการ  11 กิจกรรม  1 โครงการ 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 17 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
(1) โครงการ Donkaew Care (ดอนแก้วแคร์) 200,000  
(2) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาลต าบล
ดอนแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

-  

(3) กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

-  

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได้ 
(1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

-  

(2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

-  

3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ ประชาชน 
(1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 

-  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  (ต่อ)  
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล  
(1) โครงการเทศบาลพบประชาชน 10,000  
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
(1) โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ทางออก” เทศบาลต าบลดอนแก้ว -  
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลา และผล การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์รับทราบ 

-  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  (ต่อ)  
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 
(1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

-  

(2) กิจกรรมการประชุมประชาคมหมู่บ้านประจ าปี -  
3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 

-  

3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล -  
(2) มาตรการตรวจสอบ โดย คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาล 

-  

มิติที่ 3 รวม 6 มาตรการ   5 กิจกรรม   3 โครงการ 210,000  
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มิติที่ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 การส่งเสริม
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ ภายในประจ าปี -  
(2)โครงการจัดท ารายงานการควบคุม ภายใน -  
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 
(1)  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน -  
(2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน -  

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
-ไม่ม่ี-   
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ- จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

-  

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 (1)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน

ชุมชน 
-  
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มิติที่ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 
 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 การส่งเสริม
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
สภาเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
(1) โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และกฎหมายเกี่ยวกับ อปท. 

10,000  

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

-  

4.4 เสริมพลังในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
(1) โครงการเราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 10,000  
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(1) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

-  

มิติที่ 4 รวม 2 มาตรการ    4  กิจกรรม  4  โครงการ 20,000  
มิติที่ 1-4 รวม 20 มาตรการ   22 กิจกรรม  11  โครงการ 320,000  
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

**************************************** 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

   1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม   “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลดอนแก้ว”  

 
2.หลักการและเหตุผล  
     คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง คุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการ มาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ.  ได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ ความประพฤติของตน ได้แก่ 

1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ       
และมีความรับผิดชอบ หมายถึง มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน 
การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์  มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่                        
  

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ   หมายถึง   มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
แผนการท างาน และการมอบหมายงานอย่าง ชัดเจนโดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานและ 
ระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือสามารถตรวจสอบและ ตดิตามได้ มีการตั้งคณะท างาน  หรือ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน    
เป็นหลัก หมายถึงการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม การให้บริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว  และตรงต่อเวลา การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส และรักษาประโยชน์แก่          
ผู้มารับบริการทุกคน พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

- การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย  

- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า   
ทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา   
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3. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  หมายถึงการศึกษาหา
ความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนา  จิตใจของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การเข้าร่วม  อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น    ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีประกาศเรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ   
พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  ดังนี้  

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  

 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร          

     เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม สัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว   เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง มีหลักการและ
แนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนา คุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคม
คุณภาพน าไปสู่การพัฒนา การท างานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการ พัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การ พัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ และตามตัวชี้วัด แบบ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ข้อ 1.10 การจัดท าโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม    
 
3.  วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของ 
เทศบาลต าบลดอนแก้ว  ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา  ของข้าราชการที่บัญญัติ 
ไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม  

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
ที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทาง  

3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 
ในการน าไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานให้มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

4. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
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4.  หลักสูตรและหัวข้อในการอบรม  
1. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น  
2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน : ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม  
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : การปฏิบัติธรรม       
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

5. วิธีการอบรม  
     การบรรยาย การฝึกปฏิบัติธรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
7. สถานทีด่ าเนินการ    เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
8.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการเสนอนายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว  พิจารณาอนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการ  
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร  ผู้มีความรู้และทักษะ  
4. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
5. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ  

9.  กลุ่มเป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  จ านวน 60 คน 
 

๑๐.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
 
๑๑.  งบประมาณ  

งบประมาณ ตั้งไว้เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท   
      

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอน
แก้ว สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม ใน
องค์กรอย่างสร้างสรรค์ 
   2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานได้ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของชาติและประชาชน 
   3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต การปฎิบัติงานที่เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   4. ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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13.  ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์โครงการ 
  ผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
  ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ท่ียึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจในการด ารงชีวิต และการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 
14. การประเมินผล 
  จะประเมินผลการฝึกอบรมใน 2 ส่วน คือ ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรมและประเมินผลการ
เรียนรู้หลักจากการฝึกอบรมรวมทั้งประเมิลพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    โดยการใช้
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม 
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๑. ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว                    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65    

๒. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และมีฐานะเป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง  ๆ อาทิเช่น การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ด้านปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษาของคนในชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 
  ภารกิจส าคัญต่าง ๆ ที่เทศบาลต าบลดอนแก้วต้องด าเนินการตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนในพ้ืนที่นั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้เลยหากขาดบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรส าคั ญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลต าบลดอน
แก้วและผู้น าชุมชน จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือ
สร้างเสริมทักษะและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเปิดมุมมอง และมีโลกทัศน์ที่
กว้างขึ้นอันเป็นผลดีในการน าทัศนะและองค์ความรู้ที่ได้มาเสริมสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆในท้องถิ่น การ
วางแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดถึงเป็นการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีในหมู่คณะอันเป็นกิจกรรมเชิงบวกที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเต็มก าลังความสามารถต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้างเสริมทักษะและเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชนและบุคลากรใน 
                         สังกัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัด 
  ๓. เพ่ือสร้างความสมานฉันท์สามัคคีในหมู่คณะ 
  ๔. เพ่ือน าความรู้ใหม่จากแหล่งความรู้อ่ืนมาบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนแก้ว พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว และผู้น าชุมชน  จ านวน  10๐ คน 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2565 
6. งบประมาณ   ใช้งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ  จ านวน  50,000.-  บาท 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผูน้ าชุมชน และพนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลดอนแก้วมีทักษะความรู้
มากยิ่งขึ้น 
 ๒.  บุคลากรในสังกัดมีประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานมากขึ้น  
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 ๓.  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพ่ิมบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 ๔.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ใหม่มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
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   1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ : “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดอนแก้ว”  
2. หลักการและเหตุผล  
    ตามที่ เทศบาลต าบลดอนแก้วได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดอนแก้ว           
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ ร้ายแรงแห่งการ
กระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
   3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้           
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
   3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
   3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. เปา้หมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมดจ านวน 40 คน  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ    1 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ  
   ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติ
ราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือน และในการประชุม
สภาเทศบาลสมัยประชุมต่าง ๆ 
7. งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
8. สถานทีด่ าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
9. ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดอนแก้วเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ ทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุก
รูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา 
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก เพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย กว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตส านึก  
  6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ     1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  
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   1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ 
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เ พ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม               
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์    
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
   ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ    
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินเงินของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือ                 
หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
    เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้ เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ 
ในภาครัฐ เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยเทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ให้บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  
4. เป้าหมาย  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
   6.2 จัดท า(ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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   6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง  
   6.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. ผู้รับผิดชอบ    งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม :  “ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง         
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว” 

2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ 
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา หรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ ส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวงพ้อง  
   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ   
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จัดกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนแก้วจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลดอนแก้วเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนแก้วมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้ หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
9. ผู้รับผิดชอบ   งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  
    พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

  1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1.ชื่อโครงการ    อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
      สยามบรมราชกุมารี 

 
2. หลักการและเหตุผล 
 
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชการที่  9  ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503   
ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมี
พระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ  และด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ    โดยได้
ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ    และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นใน
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ  การส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้
สูญพันธุ์   อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม   การน าพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก   และรักษาในพื้นที่ที่
เหมาะสมทางกายภาพ     และปลอดภัยจากการรุกราน  การอนุรักษ์  และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  โครงการศึกษา
ประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่าง ๆ  ให้ทราบองค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ   การจัดท า
ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์  การวางแผน  และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี   และ
กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความ
เข้าใจ  ตระหนักในความส าคัญเกิดความปิติ และส านึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย  สามารถน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ การส ารวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถท าให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์
ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษา  จนปริมาณ
ลดลง  และเกือบสูญพันธุ์จากถ่ินก าเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านาน   แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์   จนอาจถูก
ละเลย  หรือถูกท าลายไปอย่างน่าเสียดาย  
 
   เทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ใน “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ในกิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
เพ่ือที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในต าบลดอนแก้ว อย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ด าเนินการตามพระราชด าริและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชที่ส าคัญ เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ  4.1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
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หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด เทศบาลต าบลดอนแก้วจึงได้จัดท า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
   2.  เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษา 
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์จัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลดอนแก้ว 
   3.  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของต าบลดอนแก้ว 
   4.  เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น” ต าบลดอนแก้ว 

 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1.  การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  จ านวน 1 หมู่บ้าน จาก 7 หมู่บ้าน 
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
   2. จ านวนพรรณไม้  พืชในท้องถิ่น อย่างน้อย  10  ชนิด ในพื้นที่น าร่อง 1 หมู่บ้าน 
   3. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย  3  ชนิด ในพ้ืนที่น าร่อง  1 หมู่บ้าน 

 

5.  กิจกรรมหลัก 
 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการด าเนินโครงการ , คณะอนุกรรมการด าเนินงานฐาน 

    ทรัพยากรท้องถิ่น 
 2. กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 3. กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรในท้องถิ่น 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 
2. เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
3. เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
4. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมขน 
5. เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
6. จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

  
6. วิธีด าเนินโครงการ  

1. เขียนโครงการและเสนอโครงการต่อเทศบาลต าบลดอนแก้วเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  ,คณะอนุกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
3. อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ
แนวทางการด าเนินโครงการ 

4. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
5. ด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
6. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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7. สถานทีด่ าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   เดือนมกราคม  -  กันยายน  2565 
   
9. งบประมาณ 
         ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว           
จ านวนเงิน  10,000.- บาท   
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 
11.  ผลผลิต 
    1. ได้ข้อมูลทรัพยากรของหมู่บ้าน จ านวน  1  หมู่บ้าน 

2. ได้ข้อมูลพรรณไม้  พืชในท้องถิ่น อย่างน้อย  10  ชนิด ในพื้นที่น าร่อง 1 หมู่บ้าน 
3. ได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย  3  ชนิด ในพ้ืนที่น าร่อง  1 หมู่บ้าน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  ได้สนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

2.  ได้ด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษา 
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์จัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลดอนแก้ว 

3.  ได้จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของต าบลดอนแก้ว 

4.  มีการจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น” ต าบลดอนแก้ว 
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1.ชื่อโครงการ กิจกรรม จิตอาสา “เราท าดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  
เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความสกปรกจากการทิ้งขยะ ปัญหามลพิษด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ปัญหาความสะอาดของถนน
หนทางที่ใช้สัญจรภายในชุมชน ปัญหาแม่น้ าล าคลองเกิดวัชพืช ท าให้น้ าเน่าเสีย   การรักษาความสะอาดให้ชุมชน
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย  เอ้ือต่อการอยู่อาศัย และการด ารงชีพที่ดีของประชากร จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล มาตรา 50 ข้อ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
 ดังนั้นโครงการ จิตอาสา “เราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์รวมการร่วมแรง   
ร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันท าความสะอาด บ้านเรือน  แม่น้ าล าคลอง ถนนหนทางที่ใช้สัญจรภายในชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย   ซึ่งเทศบาลต าบลดอนแก้วได้เล็งเห็นความส าคัญในด้าน
นี้ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาเป็นหลักคือ 
“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ   ร่วมท า ร่วมรับผลและประเมินผล”  เพ่ือให้โครงการตรงกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและประชาชนเองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ เพ่ือให้หมู่บ้านต าบล มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม เป็นต าบลที่น่าอยู่ 
 ประกอบกับศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนหน่วยงานในพ้ืนที่จัด
กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพ่ือถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ 
ในวันอาทิตย์ที่  5 ธันวาคม 2564 หรือในช่วงเดือนธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และ
สามารถบ ารุงรักษาได้ต่อเนื่อง กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สถานที่ท างาน ศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะ หรือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ให้จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินการ ตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  อย่าง
เคร่งครัด  โดยเทศบาลต าบลดอนแก้วจะจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกันในโครงการ กิจกรรมจิตอาสา 
“เราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพื่อส่งเสริมการมีส่านร่วมของประชาชนภายในท้องถิ่น สร้างจิตส านึกของประชาชนในการท า
ความดีด้วยหัวใจกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหมู่บ้านของตนเอง 
  2. เพื่อให้บ้านเรือน ชุมชน หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่น่ามอง 

3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพในชุมชน 
4. เพื่อสร้างความสามัคคี  ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหมู่คณะและเสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 

  5. เพ่ือจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม   
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564         
ในการจัดท าโครงการจิตอาสา “เราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
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4. เป้าหมายของโครงการ 
คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล /ผู้น าชุมชน ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล                     

ดอนแก้ว ทั้ง  7 หมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จิตอาสาระดับอ าเภอ/ หัวหน้าส่วนราชก ารและเจ้าหน้าที่               
เทศบาลต าบลดอนแก้ว   รวมกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งสิ้นประมาณ 100 คน 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5.  วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ 
2. ประสานการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3. เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัต ิ
4. ประสานงานก านัน/ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ   

                    รูปแบบกิจกรรมและสถานที่ด าเนินการ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันท าความสะอาดโดยการเก็บขยะตามถนน ท าความสะอาดโดยพัฒนา
ถนนในพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต   7   หมู่บ้าน  ร่วมท ากิจกรรม ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บเศษขยะ เศษใบไม้ ปรับปรุง
ทัศนียภาพ ถนนสาธารณะในเขตหมู่บ้าน /ชุมชน 

6. งบประมาณ 
ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่าย   โครงการเราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์   งบประมาณทั้งสิ้น 10,000-บาท (-หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน)                    ตามเอกสารแนบท้าย  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ     

 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เกิดกระบวนการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการท าด้วยหัวใจ โดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหมู่บ้านของตนเอง 
  2. บ้านเมืองชุมชน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความรักใคร่ สามัคคีกัน 
  3. สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพในชุมชนมีความสะอาด น่าอยู่ น่ามองยิ่งขึ้น 

4. เกิดความสามัคคี   ความเข้าใจ  ในหมู่คณะและเสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

    1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนูน้อยเข้าวัดรักษาศีล 5 ปีการศึกษา พ.ศ.2565  

หลักการและเหตุผล 

  พ้ืนฐานของการจัดการศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา   และ
สถาบันการศึกษาโดยน าหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
โดยสร้างความตระหนักในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ที่    มีความรู้
ควบคู่คนดีมีคุณธรรม ที่เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตทีดีมีความสุข สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้    อย่างเป็น
รูปธรรมที่มีคุณภาพ 

  เด็กปฐมวัยต้องได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา    
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดีงามแก่เด็ก  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT  เฉลิมพระ
เกียรติบ้านดอนแก้ว ได้เห็นถึงความส าคัญของเด็กภายในศูนย์ฯ จึงได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กขึ้น 
โดยจัดการเรียนรู้หนูน้อยเข้าวัดขึ้นทุกวันพระ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในช่วง       วันเข้าพรรษาและ
เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก 

วัตถุประสงค ์

   ๑. เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน 
   ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 
   ๓. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
   4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์      

เป้าหมาย 

   ด้านปริมาณ 
   - เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านดอนแก้ว จ านวน 80 คน 
   ด้านคุณภาพ 
   - เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านดอนแก้ว สามารถกราบพระ ได้ถูกวิธีและ
เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลธรรมอันดี     

วิธีการด าเนินงาน  

๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการหนูน้อยเข้าวัดรักษาศีล 5  ปีการศึกษา พ.ศ.2565 
๒. ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
๓. จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดรักษาศีล 5 ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

- ผู้ดูแลเด็กและเด็กปฐมวัยร่วมกันท ากิจกรรมเข้าวัด ท าบุญในทุก ๆวันพระ 
- กิจกรรมสร้างสมาธิส าหรับเด็กปฐมวัย ทุกวันศุกร์ 

๔. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ / ประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในแต่ละชั้น 

ระยะเวลาการด าเนินการ   กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2565 
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สถานที ่

 วัดน้ าโจ้ 

งบประมาณด าเนินการ   ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. เด็กได้รับการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
 ๒. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
 4. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านดอนแก้ว 
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   1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 

ชื่อโครงการ “โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กปฐมวัย”  

หลักการและเหตุผล        

    การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่
กาลเวลาและบริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาสู่การเป็นบุคคลที่สมบูรณ์           
คือเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง 
   ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านดอนแก้ว จึงได้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งให้
เกิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก       

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความเอ้ืออาทรแกผู่้อื่นและกตัญญูกตเวที 
3. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   

เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

 เด็กปฐมวัย   จ านวน   80  คน               

ด้านคุณภาพ 

 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ ในทุก
กิจกรรมตามที่โครงการก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

กรกฎาคม พ.ศ.2564  -  เมษายน พ.ศ. 2565    

สถานที ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว 

วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กปฐมวัย 
๒. ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
๓. จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในตอนเช้า (ทุกวัน)  
- กิจกรรมสร้างสมาธิส าหรับเด็กปฐมวัย ทุกวันศุกร์ 
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๔. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ / ประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในแต่ละชั้น 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2 เด็กปฐมวัยมีความมีความเอ้ืออาทรแกผู่้อื่นและกตัญญูกตเวที   
3 เด็กปฐมวัยยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

   4 เด็กปฐมวัยมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว 
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   1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

 

ชื่อโครงการ  “โครงการส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีของเด็ก
ปฐมวัย”   

หลักการและเหตุผล        

   การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีของเด็กปฐมวัยนั้น            
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยครบทั้ง 4 ด้าน ด าเนินการโดยจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีของเด็กปฐมวัย โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมบทบาสมมติ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมตามฐานเป็นเกมต่าง ๆ เน้นเด็กลงมือ
ปฏิบัติ และส่งเสริมให้มีความสุข สนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง    มีความสุข และ
ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

   ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว จึงได้จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีชองเด็กปฐมวัยนี้ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และ
หลักการในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือมุ่งให้เกิดคุณลักษณะของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีโดยใช้กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะมาเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์    

วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทุกด้าน 
       2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 
       3. เพื่อฝึกให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
       4. เพื่อฝึกให้เด็กปฐมวัยสามารถเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีได้ 
       5. เพื่อให้เด็กปฐมวัยเคารพกฎกติกาที่ตั้งไว้ 
       6. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับเด็กปฐมวัย 

เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
เด็กปฐมวัย   จ านวน   80  คน               
ด้านคุณภาพ 
 เด็กปฐมวัยทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีของเด็กปฐมวัย 

ตามที่พึงประสงค์ ในทุกกิจกรรมตามที่โครงการก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กรกฎาคม พ.ศ.2563  -  เมษายน พ.ศ. 2565    

สถานที ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว 

วิธีด าเนินการ 

 1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือฝึกการเป็นผู้น า
      และผู้ตามที่ดีของเด็กปฐมวัย   
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 2.  ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 3.  จัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีของเด็ก
      ปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในตอนเช้า (ทุกวัน)  
 4.  ประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในแต่ละชั้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทุกด้าน 
     2. เด็กปฐมวัยมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 
     3. เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
     4. เด็กปฐมวัยสามารถเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีได้ 
     5. เด็กปฐมวัยเคารพกฎกติกาที่ตั้งไว้ 
     6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับเด็กปฐมวัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน   

2. หลักการและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้

เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กและเยาวชนทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวชุมชนและรัฐเพ่ือส่งเสริมให้
เด็กๆ และเยาวชน เหล่านั้น ได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยที่รัฐจัดให้ ได้รับการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    มีความ
รับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ที่ผู้ใหญ่ ทุกคนต้องฝึกฝน เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความส าคัญต่อประเทศ เพ่ือให้ทุกคน
เห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนและมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นคน
ดีของครอบครัวและชุมชนและประเทศชาติ 
 เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2565 ขึ้น 
ประกอบกับในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ
เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี และเพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของต าบลดอนแก้วให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความสุขสนุกสนาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 3.2  เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความสามารถของตัวเอง 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในต าบลดอนแก้วได้เข้าร่วมกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ และ  
      กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน 

          3.4 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ครบถ้วนทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

4. เป้าหมาย 
             เด็ก เยาวชน ในพ้ืนที่ต าบลดอนแก้วและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ       
จ านวน 200 คน 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 5.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 5.2  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม โดยมอบให้งานพัสดุ  
                 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบราชการ 
 5.3  เชิญหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในต าบลดอนแก้วเข้าร่วมจัดกิจกรรมความรู้ส าหรับเด็ก  
 5.4  ประชุมประชาคมเทศบาลต าบลดอนแก้วเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และแบ่งหน้าที่ 
                 รบัผิดชอบในการจัดกิจกรรม 

5.5 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบลดอนแก้วทราบ เพื่อจะได้มาร่วม      
      กิจกรรมตามโครงการฯ 

 5.6  จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กละเยาวชน 
 5.7  ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน และก าหนดการที่วางไว้  
 5.8 สรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2565 
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 6. งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

8. สถานทีด่ าเนินการ 
 ณ ลานส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เด็กและเยาวชน มีความสุข สนุกสนาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ 
 8.2 เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถออกมา 

8.3 เด็กและเยาวชนในต าบลดอนแก้วได้เข้าร่วมกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรม 
      ส่งเสริมพัฒนาการ ต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน  

 8.4 เด็กและเยาวชนไดร้ับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ครบถ้วนทางด้านร่างกาย สติปัญญา  
                 อารมณ์และสังคม  

 10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 47 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น             
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง 
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ ด าเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Coruption Rerception Index : CPI)  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง   
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ กิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ ยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม เจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น   
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มี ค าครหา ที่ได้สร้าง 
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง เดียวกัน
นี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ ช่องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่า
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ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ เป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหาที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ ารงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ ป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปในครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย  
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  
 5. ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
5. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
6. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
7. สถานทีด่ าเนินการ   เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
8. ผู้รับผิดชอบ     ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผลผลิต   
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านวน 1 ฉบับ ผลลพัธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ

บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล  
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนแก้ว เป็นบุคลากร ที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างาน ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนา ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม       
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้
เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ทีก่ าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ เทศบาลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มี ความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ 
ตรวจสอบได้  
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ให้มี ประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ   ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/ 
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ            
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘  
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
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 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ     ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต  
 – มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
 10.2 ผลลัพธ์  
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไม่ น้อยกว่า 90 % - บุคลากร
ของเทศบาล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาล มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ :  ออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลดอนแก้วเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง         
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ของเทศบาล
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ การให้บริการ ท าให้การบริหารเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการบริการภาครัฐเสื่อม ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เ ทศบาล  พ . ศ .  2496  ที่ ก า หนด ให้ ก า รปฏิ บั ติ ง านตาม อ าน าจหน้ าที่ ข อ ง เ ทศบาล ต้ อ ง เ ป็ น ไป                                                                                                                                                                                                                   
เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ บริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ บริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาลก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการ
ปฏิบัติ ราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายก เทศมนตรีและ
ก าหนดให้ปลัดเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกมนตรีและ
รบัผิดชอบควบคุมดูแลราชการ ประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย 
ก าหนด หรือ ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี 
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
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4. เป้าหมาย  
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและ หัวหน้าส่วนราชการ             
จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย  
 - นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 
 - นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ  
 - ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ 
 - ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ  
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบผล 
และถือปฏิบัติ  
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน  
7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
9. ผู้รับผิดชอบ   นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์  
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 53 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ 
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ พัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ ใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับได้ ก าหนดให้นายกเทศมนตรี 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบ ได้  
4. เป้าหมาย  พนักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ พนักงาน
เทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วยประธาน 
ธรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ เจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เพ่ือ 
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ ค าปรึกษาและเสนอ 
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา   
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
ของพนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล         
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
 7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. ส านักปลัด  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล  
     เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทาง เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี 
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว จัดท าทะเบียนคุม เงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าในในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ กระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย  บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว  

5. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  

6. วิธีด าเนินการ  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกตามแผนงาน แยก
ประเภท รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

8. สถานทีด่ าเนินการ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว  

9. ผู้รับผิดชอบ  งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหาแก่ทางราชการ และเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน  
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ   เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งาน ในการจัดหาพัสดุ  
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง ก าหนดให้มี     
การ บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ  
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย  
 4.1 บุคลากร และผู้อ านวยการกองคลัง  
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบ 
ประมาณ  
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. งบประมาณ ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
9. ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุกองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัดจ้าง”  

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากเทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้วยตนเอง    
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง  ๆ ตามภารกิจและการจัดท า บริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน       
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและ เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ
เทศบาลต าบลดอนแก้ว เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล    
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จ านวน 4 ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

5. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
 - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
 - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อม
วงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลได้แก่ เว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
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9. ผู้รับผิดชอบ  กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 10.2 ผลลัพธ์  
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ โครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลต าบลดอนแก้ว บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการ 
ของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี   โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนแก้ว เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความ คืบหน้า และแจ้งผล การด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงาน เพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน เพ่ืออ านวย ความสะดวกแก่ ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ เทศบาลยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ 
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม 
ผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ ส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น , 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และ ด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัด ผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ 
ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ สาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่ 
เลือกปฏิบัติ  
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง 
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ด าเนินการ   ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ 
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ 
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม 
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น, 
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ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และ ด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การก าจัด ผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และ ไมเ่ลือกปฏิบัติ  
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น  
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ บริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย  
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลให้สั้นลง  
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอนแก้ว 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล  
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฎิบัติ 
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ 
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ ใด 
ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
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 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชน ที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ ประชาชนทราบ  
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา 
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรี และผู้บริหาร
ทราบ  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
9. ผู้รับผิดชอบ  ทุกงาน ทุกกอง เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลดอนแก้วบังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ 
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
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 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/ 
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง ความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ เหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้
เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน       เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วน ราชการ  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร   
ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาลหรือ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทีได้รับ
มอบหมายทราบ  
 6.4 มีการติดตามและประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่อง ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. ผู้รับผิดชอบ  ทุกส่วนราชการ/กอง เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวย ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้
หลายเรื่องหลาย ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้  
การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆเพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ ประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มี
การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย มีการมอบอ านาจ อย่างน้อย จ านวน 5 เรื่อง  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
ราชการแทน  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. ผู้รับผิดชอบ   งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ งที่มี อ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลทั้งที่ เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ ต้องท าอีกมากมาย    ใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ เทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร      
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล    
พ.ศ.2496 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน    
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการ สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ของเทศบาลก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็น
ผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีอ านาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ ราชการของนายกเทศมนตรีได้ และก าหนดให้
ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรีและ รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่ อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด
หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่    
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่   ของ
เทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิตอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 ฉบับ 
ประกอบด้วย  
 - นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 
 - นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
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 - ปลัด เทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ  
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และ ถือปฏิบัติ  
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน  
7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 9. ผู้รับผิดชอบ   งานการเจ้าหน้าที่ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์   
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกจิการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์  
 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  
1 ชื่อโครงการ :  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
2.หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยวันที่  12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ซึ่งเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงสละ
เวลาเพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่าง ทางรัฐบาลได้ก าหนดวันนี้เป็นวันแม่
แห่งชาติขึ้น เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสก
นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาว
ไทย    

  เทศบาลต าบลดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือ
เป็นข้าพระบาทปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองพระเดชพระคุณพร้อมทั้งพสกนิกรชาวต าบลดอนแก้วได้ตระหนักและรู้
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงความส าคัญในการแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561-2580 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ข้อ 4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลู กฝังและสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ  ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 
12 สิงหาคม 2564 ขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการถวายความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติอันเป็นการเชิดชูและยกย่องแม่ตัวอย่างในชุมชน พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้สึก
ส านึกในความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ให้ก าเนิด 
 
3.วัตถุประสงค ์
  1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  2. เพื่อยกย่องเชิดชูแม่ตัวอย่างที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเขตต าบลดอนแก้ว 
  3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติและสร้างจิตส านึกในความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อผู้ให้ก าเนิด 
  4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความรักชาติและสถาบันของชาติ สร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
4.เป้าหมาย 
 เนื่องจากระยะเวลาในด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVIC-19) เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม จึงประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล  ก านันผู้ใหญ่บ้าน   ผู้ได้รับการยกย่องแม่ดีเด่น  รวมจ านวน  20  คน 
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5.วิธีด าเนินการ 
1. เขียนโครงการและเสนอโครงการต่อเทศบาลต าบลดอนแก้วเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. ประชุมคณะด าเนินงานเพ่ือแบ่งความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม 
3. จัดเตรียมสถานที่และความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
4. ด าเนินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่   12  สิงหาคม  2565  
7.งบประมาณ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2565   จ านวน  10,000.- บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย     
 
8.สถานที ่

ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว   
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เทศบาลต าบลดอนแก้วและประชาชนต าบลดอนแก้วได้แสดงความจงรักภักดีแด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและสถาบันส าคัญของชาติ 

2. ได้ด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติและผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้ 
ในความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ให้ก าเนิด 

3. แม่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องเชิดชู 
4. ประชาชนมีความรักชาติและสถาบันส าคัญของชาติ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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 2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ 
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล  
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญ ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ         
เพ่ือ ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลดอนแก้วผู้ที่    
ท า คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลดอนแก้วบังอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลดอน
แก้วจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่ บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม ของเทศบาลต าบล
ดอนแก้วโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า คุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควร
ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัด กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต 
เทศบาล ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลมีค่านิยม 
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4. เป้าหมาย - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลดอนแก้ว- ผู้ท า
คุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ 
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
9. ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน 
กิจกรรมของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล มีค่านิยม เชิดชู และเห็นคุณค่า ของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน 
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าใน 
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศ
เชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น แบบอยางต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป  
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้าน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติ ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน(ประชาชน)  
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ด้านอื่น ๆ  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน  
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 2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทาง 
การด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ      
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ 
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ 
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น   
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจ าหน่าย ท า
ให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของ ประเทศ 
ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก 
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็ก ๆ 
ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่า
อาศัย และที่ส าคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่ จะซื้อจากตลาด และ
เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  
 เทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจาก การด าเนิน ชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุน ในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถน าผลิตผลที่เหลือ
จากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ าในพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ า ต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน 
สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน
อย่างยั่งยืน จึง ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร  
4. เป้าหมาย  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ดอนแก้ว  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลดอนแก้ว  
 6.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี  
 6.3 มอบใบประกาศนียบัตร  
 7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานทีด่ าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด  
 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง พระราชด าริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ 
และน าความรู้กลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 
 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด ดัชนีใน
การประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน ของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ ต่าง  ๆ  ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการ สร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง     
เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม ในการต่อต้าน 
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนแก้วจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลง การปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลดอนแก้ว ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่      เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว เนื่องจากเห็น ความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น    
ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว   เทศบาลต าบล
ดอนแก้ว ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ ภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน      ท าหน้าที่ 
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่ วนราชการ  
การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี                
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มี หน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจาก วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว 
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ ทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งาน
สอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่าย นิติการและ ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./
ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ   10 
ปี ไม่พบการทุจริตแต่ อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
 - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เทศบาลต าบลดอนแก้ว มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ ตรวจสอบพบ
การทุจริต  
 10.2 เทศบาลต าบลดอนแก้ว มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองทีดี่ 
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 2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียน กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยเทศบาลต าบลดอนแก้ว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลดอนแก้ว  รวมถึงจัดท า
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลดอนแก้วขึ้น เพ่ือด าเนินการ มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน   

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต เป็นไป
ตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว  

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน
และด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน บุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ ความต้องการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ
เทศบาลต าบลดอนแก้ว ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลดอนแก้ว โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน กล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ 
แนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิ ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้ แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร 
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็น นโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ในการนี้เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการ
สร้างเครือข่าย ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
นอกเหนือ อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วตัถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลบุคลากร ทางการศึกษาใน 
เทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาล  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการ ศึกษาในเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. พืน้ทีด่ าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า 
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ โดยมิชอบ  
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนา ช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจ แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 15 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 
 3.1.1 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1.ชื่อโครงการ :โครงการ Donkaew  Care เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

  เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก าลังเปลี่ยนโลกในเวลานี้ ท าให้หน่วยงานภาคราชการต้องเร่งปรับตัว เพ่ือ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการพลิกโฉม
ประเทศภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0” ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้
สูง โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ระบบราชการไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือยกระดับวิธีคิด การ
ท างานเพ่ือก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการจัดระบบระเบียบการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการท างานให้สอดรับกับนโยบายและวิสัยทัศน์ดังกล่าว 
 

  เพ่ือรองรับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายความว่า ระบบราชการต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ดังนี้ 1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน คือ การท างานต้องเปิดเผยและโปร่งใส เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วน
อ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และเชื่อมโยงการท างานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ท างานโดยมองไปข้างหน้าโดยคิดเสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ให้บริการเชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนมาขอความช่วยเหลือ 
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย การท างานต้องมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการล่วงหน้า น าองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชามาสร้างนวัตกรรมหรือประยุกต์เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา ปรับตัวให้เป็นส านักงานที่ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และท าให้ข้าราชการมี
ความผูกพันต่อการปฏิบัติงาน  
 

  จากแนวคิดระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว เทศบาลต าบลดอนแก้วจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ 
Donkaew Care เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน โดยการใช้
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร หน้าที่หลักคือ 1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 2. ด้านสุขภาพ โดยการท างานร่วมกับโรงพยาบาลสารภี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนแก้ว รวมถึงการด าเนินการด้านกู้ชีพ – กู้ภัย 3. ด้านการจัดเก็บภาษี/
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  4. ด้านการร้องทุกข์ – ร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งโครงการ Donkaew Care สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป็นไปตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  – 
2565) ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
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3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 3.2 เพ่ือเป็นช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 3.3 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรองรับและขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริการสาธารณะ และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอนแก้วให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม 
 3.4 เพ่ือน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และประสานงาน
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 3.5 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารและรับฟังปัญหาของประชาชนในต าบลดอนแก้ว เพ่ือสามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
 
4.  เป้าหมายของโครงการ 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอนแก้ว 
 
5.  วิธีด าเนินการ 
 5.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับผู้รับบริการในพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 5.2 จัดท าโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการฯ เช่น จัดท า Application  ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร  
 5.4 วิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของประชาชน 
 5.5 สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ 
 5.6 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
 5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
 
7.  สถานทีด่ าเนินการ 
 เทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 
8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 
9.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนแก้ว และของทางราชการเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
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 10.2 มีช่องทางในการให้ความรู้ และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกับประชาชน สามารถดูแล
สุขภาพตัวเองอย่างถูกต้อง 
 10.3 ประชาชนต าบลดอนแก้วได้รับการบริการสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมมากขึ้น 
 10.4 ประชาชนต าบลดอนแก้วได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้
ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ 
 10.5 สามารถเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร และรับฟังปัญหา ข้อแนะน า ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลดอนแก้วมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ให้มีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน   
ของรัฐ ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้       
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ   
ต่าง ๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  จึงได้ให้
มีสถานทีส่ าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบล
ดอนแก้ว ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลดอนแก้วง โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชน สามารถเข้า ตรวจดูได้                เพ่ือประชาชนจะ
ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดอนแก้ว จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ    1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนแก้ว”  
2. หลักการและเหตุผล  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ 
ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลดอนแก้ว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร     
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลดอนแก้ว  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ การรับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดอนแก้ว  ขึ้น  
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
4. เป้าหมาย  
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง  
 2. ระเบียบเทศบาลต าบลดอนแก้ว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จ านวน 1 ชุด  
 3. ประกาศเทศบาลต าบลดอนแก้ว เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล 
ข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดอนแก้ว จ านวน 1 ฉบับ  
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  ภายในเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ 
พิจารณาอนุมัติ  
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ 
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลต าบลดอนแก้ว ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ     
การเงิน การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืน ๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนแก้วจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลดอนแก้วได้ง่ายและสะดวกมาก ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 
10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 - แผนการด าเนินงาน  
 - แผนอัตราก าลัง  
 - แผนการจัดหาพัสดุ  
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณ    ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล
และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ 
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ ป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของ ภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ     
มิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ในภาครัฐ ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้าน การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณ ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ 
การบริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน 
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 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การ  มี ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืน ๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้ตระหนักและเห็น ความส าคัญ
ของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
 - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน 
สืบค้นได้เอง  
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 

 
1.ชื่อโครงการ  “เทศบาลพบประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา (16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการพัฒนาท้องถิ่น ในนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชน 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถิ่น และนโยบายของเทศบาล
ต าบล เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าความเข้าใจกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน ก่อให้เกิดความผูกพันความไว้วางใจ และความร่วมมือในการพัฒนา
เทศบาลต าบลดอนแก้วอย่างยั่งยืน และการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายและนโยบายดังกล่าว และให้
เทศบาลต าบลดอนแก้วได้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นการบริการประชาชน 
   
3.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้คณะผู้บริหารและผู้น าท้องถิ่นได้ร่วมพบปะรับฟังความคิดเห็นโดยจัดเวทีประชาคมให้ 
ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความคิดเห็นเพ่ือรับทราบถึงปัญหาและน า
ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงาน การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริการ และการ
ติดต่อราชการให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน 
 

4.เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว จ านวน  400 คน 
 

5.วิธีด าเนินการ 
1.เขียนโครงการและเสนอโครงการต่อเทศบาลต าบลดอนแก้วเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2.ท าหนังสือถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
3.จัดเตรียมสถานที่และความพร้อมในการจัดโครงการ 
4.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพบปะผู้น าชุมชน และ 
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ประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงาน  การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการ การติดต่อราชการการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 

5.รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
7.งบประมาณ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2565   จ านวน  10,000.- บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้  

1. ค่าป้ายโครงการ ,ป้ายประชาสัมพันธ์   เป็นเงิน  2,000.- บาท 
2. วัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษแข็ง กระดาษบรูฟ    เป็นเงิน   3,000.- บาท 
     ปากกาเคมี  ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ     
3. น้ าดื่ม จ านวน  40  แพ็ค  แพ็คละ  50 บาท  เป็นเงิน    2,000.-  บาท 
4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ  เป็นเงิน  3,000.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   10,000.- บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :   ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

8.สถานทีด่ าเนินการ 
  หมู่  1 , 2   อาคารอเนกประสงค์หลังวัดต าหนัก 
  หมู่ 3     เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
  หมู่ 6   อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6  
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 

1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
2.  คณะผู้บริหารและผู้น าท้องถิ่นได้ร่วมพบปะรับฟังความคิดเห็นโดยจัดเวทีประชาคมให้ทุก 

ภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความคิดเห็นเพ่ือรับทราบถึงปัญหาและ    น า
ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

3.  ประชาชนได้รับทราบนโยบายการบริหารงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการ และติดต่อ
ราชการได้อย่างถูกต้อง 

4.  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน 
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 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
1.ชื่อโครงการ  “ศูนย์ทางออก”เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล      
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเทศบาลมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ซึ่งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เทศบาลต าบลดอนแก้วตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากความไม่รู้กฎหมาย และการเอา
รัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในชุมชน  ที่นับวันปัญหาความขัดแย้ง การร้องเรียน  การร้องทุกข์      
การฟ้องร้องด าเนินคดี ที่มีมากข้ึนในต าบลดอนแก้ว    

   เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้ด าเนินโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งได้วางนโยบายด้าน
การพัฒนาสังคม  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทาง
กฎหมาย  “ศูนย์ทางออก”  ให้มีภารกิจให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ให้ความ เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรม ประสานประโยชน์ โดยสันติวิธีเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม เสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมและความมั่นคงของชุมชนในต าบลดอนแก้ว   โดยการผสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน  
เพ่ือร่วมกันไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน  หาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ที่ขอรับความ
ช่วยเหลือ หรือร้องเรียนมายังเทศบาลต าบลดอนแก้ว   อันเป็นการสร้างเครือข่ายงานการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้ยากไร้ ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรม 

     
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของตน 

2. ให้ค าแนะน าและปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีแก่
ประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

3. เป็นศูนย์กลางความรับผิดชอบและประสานเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ทั้งการประสานขอความร่วมมือนักวิชาการ ทนายความ 
หน่วยงาน สถาบัน ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ในการช่วยเหลือประชาชน 

 4. ให้ความช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย  ระงับข้อพิพาท เสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์แก่
ประชาชนในต าบลดอนแก้ว 

5. ปฏิบัติการอ่ืนใดทางกฎหมาย ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้วมอบหมาย 
 

4.  เป้าหมาย  
       
   ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนต าบลดอนแก้ว  ต้องมีมาตรฐานทางกฎหมาย ในการอ านวย
ความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชน เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้บริการแก่
ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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5.  วิธีการด าเนินงานของศูนย์ทางออก 
 

1. ประชาชนขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ทางออกให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  ลงงานสารบรรณ

ควบคุมทะเบียน 
3. คณะท างานศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไข ให้ค าปรึกษา กรณีอยู่ใน

อ านาจหน้าที่ ต่อผู้ขอความช่วยเหลือ 
4. กรณีปัญหานั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น  ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อม

ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
5. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
6. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 
7. งบประมาณ  

  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8.ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนต าบลดอนแก้ว ได้มีความรู้เรื่องกฎหมาย และความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน 
ช่วยลดความขัดแย้งในสังคม 

2. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ค าแนะน าที่ถูกต้องโดยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  
ท าให้ลดปัญหาการฟ้องร้อง  การด าเนินคดีระหว่างประชาชน 

3. ด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ปรองดองในชุมชน  
4. ปัญหาของประชาชนมีทางออกท่ีดี ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 
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 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลต าบลดอนแก้ว  เป็นหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535      
ซึ่งมุ่งเน้น  การบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น 
กลิ่น เหม็น เสียงดัง หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืน ๆ เทศบาลจึงมีหน้าที่เร่ง ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม 
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และและกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
 3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ และเรื่องร้องเรียนอ่ืน ๆ จากประชาชน
ในพ้ืนทีต่ าบลดอนแก้ว 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา
สั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
6. ระยะเวลาด าเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช่องทางร้อง ทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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  ๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 
ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ
คณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลดอนแก้ว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กร
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลดอนแก้ว โดยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้วขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนแก้วและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน 
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบลดอนแก้ว และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว จ านวน 1 คณะ  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
 จัดประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว มีก าหนดวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เทศบาลต าบลดอนแก้ว มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอน
แก้ว  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว และ (ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
เทศบาลต าบลดอนแก้ว ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดอนแก้ว ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมประชาคม การจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี ให้ผ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่น การจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ให้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบาลต าบลดอนแก้วได้ด าเนินการเสร็จสิ้น และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้ส่ง
แบบส ารวจตามหมู่บ้านและได้ตอบรับมาให้มีการจัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือต้องการจัดท าเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้สอดคล้องกับบริบทหมู่บ้าน 
โดยเฉพาะโครงการที่เป็นปัญหา ความเดือดร้อนที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนตามภาวการณ์ปัจจุบัน ก่อนน าโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดท าเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป พร้อมได้แจ้ง
ให้แต่ละส่วนราชการ สังกัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว พิจารณาจัดท าเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม
แล้ว เพ่ือเป็นแนวทางจัดท างบประมาณ ให้สอดคล้องกับบริบทในหมู่บ้าน และให้สอดคล้องกับงานในความ
รับผิดชอบ หรือ บริบทของเทศบาลต าบลดอนแก้ว หรือให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งการจัดท าแผนเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ เพ่ือให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรในการพัฒนาและ
ให้บริการสาธารณะร่วมกันแบบบูรณาการ เนื่องจากประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้พิจารณาโครงการในหมู่บ้าน และ
โครงการบางโครงการไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ปัญหาที่ประสบในภาวการณ์ปัจจุบันหรือสอดคล้องกับบริบท
ของหมู่บ้าน จึงได้ขอเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) และเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิผลมากขึ้น และ
ปฏิบัติตามกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไดก้ าหนดจัดโครงการประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือจัดท า
แผนเพ่ิมเติม หรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในการพิจารณาโครงการพัฒนาของ
หมู่บ้าน และ หน่วยงานราชการ ที่จัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ว่าสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ จังหวัด หรือบทบทของหมู่บ้าน ต าบล และเทศบาลต าบลดอนแก้ว และมีมติ
ร่วมกันของการประชุมประชาคมระดับต าบล และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการรับการแก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนอย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
  3.2 ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาและการบริหารงานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 3.3 ประชาชนได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
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 3.4 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความเดือดร้อนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วน และ
ได้ เสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
 3.5 ประชาชนมีแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม หรือ 
เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และปีต่อ ๆ ไป  
4. เป้าหมาย  
 4.1 สัดส่วนประชาคมระดับต าบลดอนแก้ว  
 4.2 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนในต าบลดอนแก้ว  
 4.3 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 4.4 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 4.5 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 4.6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. ระยะเวลาการด าเนินงาน   1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการ  
 6.2 เสนอโครงการต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 6.3 ประชุมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานก าหนดวิธีการด าเนินการ  
 6.4 ก าหนดวันประชุม  
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม  
 6.6 จัดประชุมประชาคมระดับต าบล  
 6.7 จัดท ารายงานการประชุม  
 6.8 ประเมินผลการจัดโครงการประชุม  
 6.8 รายงานผลการประชุมประชาคมระดับต าบลต่อผู้บริหารทราบ  
7. สถานทีด่ าเนินการ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
8. หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 10,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว  
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารงานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 10.3 มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม จัดท าแผนเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
 10.4 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความเดือดร้อนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วน และ 
ได้ เสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
 10.5 ประชาชนมีแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม หรือ 
เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และปีต่อ ๆไป  
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 3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามที่เทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ าปี  ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม อย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตใน เทศบาลนั่นคือไดท้ าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน  
5. วิธีการด าเนินการ  
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลอย่างแข็งขัน 
ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลดอนแก้วใน หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคม มี
ส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ         
เพ่ือเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
ดอนแก้ว  
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การ ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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 3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม   “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ต้องด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่
ได้จาก การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล
ต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กฎหมายก าหนด  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลต าบลดอนแก้ว  และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ    ของเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว  
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลดอนแก้ว (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน (2) ผู้แทนสมาชิก
สภาเทศบาล 2 คน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (5) 
หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการดังนี้  
 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอ
ผลการ ประเมินให้เทศบาลต าบลดอนแก้วทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการ ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลดอน
แก้ว ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
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 4) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลต าบลดอนแก้วมอบหมาย  
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆของเทศบาล

ต าบลดอนแก้วพร้อมตัวชี้วัด  
 6.9 การติดตามและประเมินผล  
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุง ด าเนินการ แก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง    
กับ หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  2. การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลดอนแก้วให้
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับ ประชาชน/ต าบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ เสริมสร้าง 
บทบาทของประชาชน  
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว  
4. เป้าหมาย  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการโครงการ  
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลดอนแก้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ เทศบาล
ต าบลดอนแก้ว หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลดอนแก้วมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลดอน
แก้ว เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ ด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ ส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด       
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม 
ภายใน พ.ศ. 2561  
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และ     
ด้านอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
5. พื้นทีด่ าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ 
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ 
ระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ 
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิ น 
รวมทั้ง การบริหารงาน ด้านอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการ ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
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  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ 
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มากขึ้น  
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึง ได้มีการจัดท าและ
รายงานการ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
  2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้วทราบ 
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด  
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
5. พื้นที่ด าเนินการ  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมิน องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม     
เพ่ือ จัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง 
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง 
หรือ บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน  การปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า   
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่  
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ 
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ สะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า ให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด หน้าที่และมอบหมายงาน
ในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว    
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ เทศบาลต าบลดอนแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมี แนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานจึงได้ ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลดอนแก้วขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย   
ด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีข้ึน  
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ 
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลดอนแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับ
การ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 ข้อ 6  
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  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ 
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้วเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
7.ระยะเวลาด าเนินการ   1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
9. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ      
ที่วาง ไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
  2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ไดด้ าเนินการแก้ไข  
  3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน  
  5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 104 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ เทศบาลต าบลดอนแก้วในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้ มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน กิจกรรม หรือ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ    มติ
คณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความ เสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลด ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท า และน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง    
ไปด าเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล         
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง 
ระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ 
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลดอนแก้ว (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป ด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน     
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ 
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลดอนแก้ว รายงานผลการด าเนินการแผนการ ปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลดอนแก้ว ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ หรือไม่      
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
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  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจ เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง  
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ 
ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด  
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้  
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง (ไม่มี) 
   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณ            
การรับ- จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน   
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ 
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใ สในการ ปฏิบัติงาน           
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ ที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี กระบวนการทางการ
คลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วตัถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผย
สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน        
การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้วภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด          
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ  
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  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลดอนแก้ว เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม 
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน เข้ามา    
มีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูล ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด จากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาล
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่
การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี 
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลต าบลดอนแก้ว ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า ร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด ความ
เสียหาย  
  6.3 ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลดอนแก้ว มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม ตรวจสอบ
และไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
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  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวกับ อปท.  
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ในการบริหารจัดการของเทศบาลมีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชน ตลอดจนข้าราชการ พนักงานเทศบาล ต้องรู้และยึดเป็นหลักการและแนวทางการ   ในการปฏิบัติหน้าที่  
การมีความรู้ความเข้าใจ  ในข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอ านาจ
หน้าที่   จะท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ พนักงานเทศบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง   โดยผู้บริหารท้องถิ่นนั้นไม่ต้องตกเป็นผู้กระท าผิด
กฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น   
    โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ   และ
เทศบาลต าบลดอนแก้วได้จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนแก้ว เมื่อวันที่       28 
มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนแก้วให้ครบตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  ในการนี้ จึงเป็นการสมควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว ,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการ  ตลอดจนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาล และ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล  และแนวทางในการปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลดอนแก้ว   จึงจัดท าโครงการ ฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

  1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

  2 เพ่ือให้การบริหารราชการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  เทศบัญญัติ
และข้อสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์สูงสุด   

  3 เพ่ือให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนกับ
เทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
4.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 40 คน ประกอบด้วย    
       คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาท้องถิ่น   พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ในสังกัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานจัดฝึกอบรม 
          1.  จัดท าโครงการเพื่อเสนอรับการอนุมัติโครงการและงบประมาณจากเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
      2.  ประชุมจัดเตรียมแผนด าเนินงานตามโครงการ 
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          3.  จัดการฝึกอบรมโดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากร  และถามตอบปัญหา 
      4.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม 
 
6.  วันเวลาและสถานที่ด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
8. งบประมาณ  
   งบประมาณจากเทศบาลต าบลดอนแก้ว  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565  แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน ตั้งจ่ายไว้ จ านวน 
10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายโครงการนี้ 
9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

  1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

  2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอ านาจหน้าที่ของตน              
อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
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  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย ความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาล มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ น าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการ
ทุจริต นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้วจึงได้ด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท   ในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาท ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน ของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลด ปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  
4. เป้าหมาย    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
5. พื้นที่ด าเนินการ   เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีการด าเนินงาน  
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัด 
จ้างโครงการ ต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ผลลัพธ์  
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน     
การทุจริต  
  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมจิตอาสา “เราท าดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เทศบาลต าบลดอนแก้ว   
2.  หลักการและเหตุผล 
 จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความสกปรกจากการทิ้งขยะ ปัญหามลพิษด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ปัญหาความสะอาดของถนน
หนทางที่ใช้สัญจรภายในชุมชน ปัญหาแม่น้ าล าคลองเกิดวัชพืช ท าให้น้ าเน่าเสีย   การรักษาความสะอาดให้ชุมชน
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย  เอ้ือต่อการอยู่อาศัย และการด ารงชีพที่ดีของประชากร จึ งมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล มาตรา 50 ข้อ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

 ดังนั้นโครงการ จิตอาสา “เราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์รวมการร่วมแรง   
ร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันท าความสะอาด บ้านเรือน  แม่น้ าล าคลอง ถนนหนทางที่ใช้สัญจรภายในชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย   ซึ่งเทศบาลต าบลดอนแก้วได้เล็งเห็นความส าคัญในด้าน
นี้ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาเป็นหลักคือ 
“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ   ร่วมท า ร่วมรับผลและประเมินผล”  เพ่ือให้โครงการตรงกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและประชาชนเองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ เพ่ือให้หมู่บ้านต าบล มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม เป็นต าบลที่น่าอยู่ 
 ประกอบกับศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนหน่วยงานในพ้ืนที่จัด
กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพ่ือถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ 
ในวันอาทิตย์ที่  5 ธันวาคม 2564 หรือในช่วงเดือนธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และ
สามารถบ ารุงรักษาได้ต่อเนื่อง กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สถานที่ท างาน ศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะ หรือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ให้จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินการ ตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  อย่าง
เคร่งครัด  โดยเทศบาลต าบลดอนแก้วจะจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกันในโครงการ กิจกรรมจิตอาสา 
“เราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพื่อส่งเสริมการมีส่านร่วมของประชาชนภายในท้องถิ่น สร้างจิตส านึกของประชาชนในการท า
ความดีด้วยหัวใจกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหมู่บ้านของตนเอง 
  2. เพื่อให้บ้านเรือน ชุมชน หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่น่ามอง 

3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพในชุมชน 
4. เพื่อสร้างความสามัคคี  ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหมู่คณะและเสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 

  5. เพ่ือจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ในการ
จัดท าโครงการจิตอาสา “เราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
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4. เป้าหมายของโครงการ 
คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล /ผู้น าชุมชน ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล                     

ดอนแก้ว ทั้ง  7 หมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จิตอาสาระดับอ าเภอ/ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่               
เทศบาลต าบลดอนแก้ว   รวมกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งสิ้นประมาณ 100 คน 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

6.  วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ 

2. ประสานการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3. เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 
4. ประสานงานก านัน/ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ   

                    รูปแบบกิจกรรมและสถานที่ด าเนินการ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันท าความสะอาดโดยการเก็บขยะตามถนน ท าความสะอาดโดยพัฒนา
ถนนในพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต   7   หมู่บ้าน  ร่วมท ากิจกรรม ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บเศษขยะ เศษใบไม้ ปรับปรุง
ทัศนียภาพ ถนนสาธารณะในเขตหมู่บ้าน /ชุมชน 

7. งบประมาณ 
ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่าย   โครงการเราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์   งบประมาณทั้งสิ้น 10,000-บาท (-หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน)                    ตามเอกสารแนบท้าย  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ     

 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เกิดกระบวนการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการท าด้วยหัวใจ โดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหมู่บ้านของตนเอง 
  2. บ้านเมืองชุมชน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความรักใคร่ สามัคคีกัน 
  3. สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพในชุมชนมีความสะอาด น่าอยู่ น่ามองยิ่งขึ้น 

4. เกิดความสามัคคี   ความเข้าใจ  ในหมู่คณะและเสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
9. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564   ในการ
จัดท าโครงการจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
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  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดท า
แผนพัฒนา ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ 
เปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่า ด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการ 
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่ง เทศบาลต าบลดอนแก้ว            
มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็น 
จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุน และ
ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย ร่วมกับ เทศบาล
ต าบลดอนแก้ว ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม รับผิดชอบ และ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น  
  เทศบาลต าบลดอนแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการ ทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
  3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
4. เป้าหมาย  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาล เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
5. สถานทีด่ าเนินการ ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลดอนแก้ว  
6. วิธีด าเนินงาน  
  1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ 
ป้องกันการ ทุจริตเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
  2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ 
ใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
  3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลดอน
แก้ว ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน การทุจริต  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ 
ทุจริต  
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  5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลดอนแก้ว กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
7. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ท าให้เกิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
  10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 
 


