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ค าน า  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจาก

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลดงมอน จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลดงมอนต่อไป  
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สารบญั  
เรื่อง                       หน้า  
ส่วนที่ ๑ บทน า           ๑ 
หลักการและเหตุผล               ๕   
วัตถุประสงค ์         ๗     
เป้าหมาย         ๗ 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน      ๗ 
ส่วนที่  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 1   การสรา้งสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต    ๑๓  
มิติที่ 2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทจุริต   ๑๕  
มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนรว่มของประชาชน  ๑๖  
มิตทิี่ 4   การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ  ๑๗ 

   การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ส่วนที่  3 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1   การสรา้งสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต    ๑๘ 
     
ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 



 

 

๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของเมือง 

*** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ ใช้ป ระเมินการทุ จริตคอร์รัปชันทั่ ว โลกที่ จั ด โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ 
– ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓  คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง



 

 

คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ๕ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจากปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดงมอน จึงให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่  
เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 
 



 

 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้อง 
  ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการเมืองที่ด ี
(Good Governance) 

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้ำหมำย 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ

ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

  ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 



 

 

  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ป ี
 เทศบำลต ำบลดงมอน อ ำเภอเมือง 
  ประจ ำปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

********************************** 

หลักกำรเหตุผล 
  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลดงมอน จึงได้จัดท าแผน/แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ของเทศบาลต าบลดงมอน  และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดงมอน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบล  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลดงมอน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส 
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วม ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   

 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ส่งเสริมพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตและโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐทุกคนของเทศบาลต าบลดงมอน  
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของเทศบาลต าบลดงมอน  มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่งคง 
ส่งผลให้หน่อยงานปลอดการทุจริต คอรัปชั่น มุ่งสู่ราชการไทย ใสสะอาด 
 ๓. เพ่ือประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งในและนอกองค์การป้องกันและปราบปรามการทุจิต 
 ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
เป้ำหมำย 

๑.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบลดงมอน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต  
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 



 

 

๒.เทศบาลต าบลดงมอน มีระบบการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว และ
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

๓.ประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
๔.พัฒนาระบบไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
๕.พัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มิติที ่๑ กำรสร้ำงสังคมที่ทนต่อกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์ที่ ที่ ๑๑  เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมให้หน่วยงำนของเสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมให้หน่วยงำนของเทศบำลต ำบลดงมอน ปฏิบัติงำนตำมหลักปฏิบัติงำนตำมหลัก

ธรรมำภิบำลธรรมำภิบำล  

วัตถุประสงค์ 
          เพื่อส่งเสริมเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดงมอน บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลดงมอน รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย 
เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  
      ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 ๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงมอน  มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงมอน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดง
มอน  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
    ๓.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต   
 ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงมอน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลดงมอน 



 

 

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทรุจริต  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในกำรป้องกันและและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติและประพฤติ  มิมิ
ชอบชอบ  

วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลดงมอน  ในการป้องกันและและแก้ไขแก้ไข
ปัญหาการปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลดงมอน  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
              ๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงาน กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
                   ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าเทศบาลต าบลดงมอน กับ
องค์กรทุกภาคส่วน 
                   ๑.๒ มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลดงมอน  ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลดงมอน  จากทุกหน่วยงาน เพ่ือน าไป
ประมวล  วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
          ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง  และ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
         ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ          ๒.๑  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลดงมอน  
           ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
           ๒.๓  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
           ๒.๔  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน   
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติมิและประพฤติมิ
ชอบชอบ 
วัตถุประสงค์ 



 

 

     มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน      
และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติ
ข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ   
 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
              ๑ . จัดท าระบบ ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ เหมาะสม ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพ 
                   ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลดงมอน ที่มีพันธะกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ   
                   ๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานเทศบาลต าบลดง
มอน  ด้วยกันเอง 
                   ๑.๓ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง  และเป็นธรรม 
    ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กับภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
             ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลดงมอนกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   
มิติที่ ๔  กำรเสริมสรำ้งและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบในกำรปฎิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตทุจริตและและ
ประพฤติมิชอบประพฤติมิชอบ  

วัตถุประสงค์ 
              มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
      
 มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  
    ๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
                   ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
                  ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 



 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 

 
มิติที่ ๑ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๑ ฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจการปฏิบตัิงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๑.๑.๒ ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑.๓ จัดท าคูม่ือการ
ป้องกันการป้องกันการ
ทุจริตและ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
๑.๑.๔ ส่งเสรมิยกย่องบุคล 
ท าด ีเพื่อสร้างแรงจูงใจ (ใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ) แก่
ประชาชน ข้าราชการทั้ง
ฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมือง 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน  ๔  โครงการ   ๕๐,๐๐๐ บาท  ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 



 

 

 
มิติที่ ๑ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

๑.๒.๑ ฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการในพื้นที ่
๑.๒.๒ โครงการส่งเสริม 
การปลูกต้นไม้ กลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนภูหมากเค็ง 
๑.๒.๓ โครงการหมู่บ้านน่า
มอง รั้วกินได ้

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รวม ๓  โครงการ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐  

 
 
 

มิติที่ ๑ 
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการเข้าวัดทุก
วันพระ 
๑.๓.๒  โครงการประกวดค า
ขวัญและเดินรณรงค์ ตดิ
ป้ายประกาศต่อต้านทุจริต 
๑.๓.๓ โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
เด็กและเยาวชน (“โตไปไม่
โกง”) 
๑.๓.๔ หมู่บา้นรักษาศลีห้า 

- 
 

- 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม ๔ โครงการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มิติที่ ๒ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ ส่งเสริมใหก้าร
ด าเนินงานของ
บุคลากรของ
เทศบาลปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการดว้ย
ความซ่ือสตัย ์สุจริต 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและตาม
หลักการ 
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต
ของคณะผู้บริหาร 
 
๒.๒.๑ การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัด ุ
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๒.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล  
๒.๒.๔ ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
๒.๒.๕ ยกระดับคณุภาพการ
บริการประชาชน 
๒.๒.๑ จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๒ ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน  ๘ โครงการ   ๓๐,๐๐๐ บาท  ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มิติที่ ๓ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ต่างๆ อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
๓.๒ จดัให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็น การ
ตอบรับ และ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
๓.๒ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๓.๑.๒ จัดเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุและทรัพยส์ินของ
เทศบาล 
๓.๑.๓ จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ
๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 
๓.๒.๒การด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
เทศบาล 
 
๓.๒.๑ จัดเวทีประชาคม 
เพื่อจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาต าบล 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน  ๖ โครงการ  ๒๕,๐๐๐ บาท  ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มิติที่ ๔ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ จดัระบบงาน
และรายงานการ
ตรวจสอบและ
มาตรการควบคุม
ภายใน 
 
 
 
๔.๒ การส่งเสรมิ
บทบาทหน้าท่ีการ
ตรวจสอบของสภา
เทศบาล 

๔.๑.๑ จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน 
๔.๑.๒ ด าเนินการตาม
มาตรการควบคุมภายใน 
๔.๒.๑ โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่นแก่
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ 
๔.๒.๒ ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๔.๑.๑ จัดส่งบุคลากร
เทศบาลเข้าอบรม
หลักสตูรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

 

- 
 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๖๕,๐๐๐ 

- 
 
- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๖๕,๐๐๐ 

- 
 
- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๖๕,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 รวม จ านวน  ๕  โครงการ   ๖๒๕,๐๐๐ บาท  ๖๒๕,๐๐๐ บาท ๖๒๕,๐๐๐ บาท  
รวมทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ๘๔๐,๐๐๐ บาท ๘๔๐,๐๐ บาท ๘๔๐,๐๐๐บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๑.๑  

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือ 

ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าทีของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลต าบลดงมอน ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัต ิอัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่
จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

ประกอบกับเทศบาลต าบลดงมอน  ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ
ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท า
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดังกล่าวนี้ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชน 

๓.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงมอน   จ านวน    39    คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลดงมอน  
๖. วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงมอน  โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก

ส่วนที่ ๓ 



 

 

การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดู
งานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายปกครองเทศบาลต าบลดงมอน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลดงมอนประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลดงมอน เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ล าดับที่ ๑.๑.๒  
 
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
ตามท่ีเทศบาลต าบลดงมอน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนด

กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ก าหนดใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม,มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไมม่ีประโยชน์ทับซอ้น,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น 
ถูกต้อง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจริง,มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว 
๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลต าบลดงมอน ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลดงมอนไดจ้ัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงมอน” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลดงมอนเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 



 

 

๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองคก์รและขา้ราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 

๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาล เพ่ือใช้เป็นคา่นิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาล  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดใหข้้อมูลขา่วสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นขอ้มูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายปกครอง กองวิชาการศึกษา และส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๑.๓  

 
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร จัดท าคู่มือ ประมวลจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลดงมอน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย

ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างลง วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในคา่นิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถว้น ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ 
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว 
๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลต าบลดงมอน ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลดงมอนไดจ้ัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดงมอน” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลดงมอนเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 



 

 

๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองคก์รและขา้ราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 

๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาล เพ่ือใช้เป็นคา่นิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาล  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดใหข้้อมูลขา่วสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นขอ้มูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายปกครอง กองวิชาการศึกษา และส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๑.๔ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ส่งเสริมยกย่องบุคลท าดี เพื่อสร้างแรงจูงใจ(ใบประกาศเกียรติคุณ)แก่
ประชาชน ข้าราชการทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิน่ ดังนั้น การ
ที่ประชาชนในแต่ละทอ้งถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นขา้ราชการที่มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึง
การปอ้งกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลดงมอน จึงไดจ้ัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดงมอน  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๒. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล 

๓. เพ่ือให้ความรู้แกค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

๔. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคณุธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์รว่มกัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 



 

 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล จ านวน 38 คน 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒ 
๖. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 

๗.๑ บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 

๗.๒ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาทอ้งถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

๗.๓ แบง่กลุ่มท ากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล 

๗.๔ ทดสอบกอ่นและหลังการฟังบรรยาย 
๘. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมอน 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ระดับความรู้ ความเขา้ใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๒. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๒.๑  

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไดท้รงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หนว่ยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปญัหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
เน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่หา่งไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปญัหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุง่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของ
เกษตรกรไดด้้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมอน จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปน็หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์ 
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ    
             
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลดงมอน 

๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลดงมอน 
๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
๓.๔ สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง       

 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่สนใจในการสร้างอาชีพในพ้ืนที่ต าบล 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลดงมอน 
 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปา้หมายรับทราบ 

๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้รว่มโครงการ 
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 



 

 

๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 

๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
๑๐.๔ มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๒.๒  

๑.ชื่อโครงการ :ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่าชุมชนภูหมากเค็ง 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องดว้ยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศตา่งๆ ทั่วโลก จึงได้รว่มมือกันป้องกัน
และแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปญัหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ  

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็น
แหล่งดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเปน็การสร้างความสมดุล
การใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงไดอ้ย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลดงมอนจึงได้ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
ภูหมากเค็ง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลดงมอน ประจ าปี ๒๕๖๒  เพ่ือให้ประชาชนได้ 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินี ในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลต าบลดงมอน จึงไดจ้ัดท าโครงการนี้
ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
รวมกัน 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียวในต าบล 
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ 
ประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกตน้ไม้ จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลและในพ้ืนป่าภูหมากเค็ง ต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
๖. วิธีด าเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่พลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
ปลูกตน้ไม้ 



 

 

๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไม้ โดยส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่พลังมวลชน และ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๒ ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปา่ไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓ ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๔ ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๒.๓  

 
1. ชื่อโครงการ : หมู่บ้านน่ามอง รั้วกินได้ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นไดจ้ากสถิติของผู้ป่วยที่มารับ
บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเปน็ภาระท่ีรัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเปน็การแกป้ัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไมท้ี่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและ
พาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูก
ผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือนการปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภค
ไดร้ับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์แตก่ระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เปน็ปัญหาใหญ่ในการที่จะ
เริ่มตน้ที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ดังนั้นเทศบาลต าบลดงมอนจึงด าเนินโครงการส่งเสริม ชุมชนหมู่บ้าน
น่ามอง รั้วกินได้นี้ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและครอบครัว 
๓.๒ เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการให้คงอยู่ไว้ 
๓.๓ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้
สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
๓.๔ ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ สมาชิกชุมชนหมู่บ้านน าร่อง ๑ หมู่บ้าน 
๔.๒ ประชาชนทั่วไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ขั้นเตรียมการ 
- มีการวางแผนการให้ความรู้ แบง่กลุ่มย่อย แบง่หัวขอ้โครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
- รวบรวมบล็อกสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
- บางกลุม่ยอ่ย แบง่หัวขอ้โครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 
6.2 ขั้นปฏิบัติ 
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ เพ่ือให้ 
สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
- แจกจา่ยและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
- กระตุน้การน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 



 

 

- จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
6.3 ขั้นประเมินผล 
- การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
- มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค (จ านวน 
ครัวเรือน คิดเปน็ร้อยละ) 
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดตูัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแกไ้ข 
รว่มกัน 
- ส่งเสริมใหเ้กิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
๑๐.๒ สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
๑๐.๓ เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
๑๐.๔ ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเ้กิดการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปนั 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๓.๑  

 
๑. ชื่อโครงการ : พาน้องเข้าวัดทุกวันพระ 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสคา่นิยมโลกตะวันตก ละทิ้งหลักธรรม ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย 
ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวติโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและ
ศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กลา้ท า กลา้แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ 
พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลง 
ไมต่กเป็นเหยื่อหรือสร้างปญัหาให้กับสังคม แตก่ลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึง
ต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคา่นิยมในการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมโครงการ “พาน้องเข้าวัดทุกวันพระ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต “เกง่ ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไป
ประยุกตใ์ช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่รว่มกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา 
ให้เกิดปญัญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียวข้อง รู้วิธีการป้องกันรู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้าง
ภูมิตา้นทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เทา่ทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพื่อ 
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมูค่ณะ 
๓.๒ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
๓.๓ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณแ์ละการอยู่รว่มกันในสังคม 
๓.๔ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
๓.๕ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลดงมอน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 



 

 

๖.๑ ประชุมผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดจัดงาน 
๖.๒ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เขา้ร่วมโครงการ 
๖.๕ แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
๖.๖ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
๖.๗ ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
๑๐.๒ ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๑๐.๓ ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
๑๐.๔ ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๓.๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญและเดินรณรงค์ ติดป้ายประกาศต่อต้านทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปญัหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปญัหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่
น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะทอ้นให้เห็น
ว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้
เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ 
ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลต าบลดงมอนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจ้ัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปน็การป้องกันและแก้ไขปญัหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ 
เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ 
ภายใตบ้ังคับแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙)จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณท์ั้งดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืน
ไดอ้ย่างมีความสุข 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริต 
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ี
สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 
๔. เป้าหมาย 



 

 

- เชิงปริมาณ 
เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมอน 
-เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
๕.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๕.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเขา้ประกวด 
๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ทีท่างเทศบาลก าหนด 
๕.๕ ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน  อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดส านักงานปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรคม์ีคุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการ
ต่อต้านการทุจริต 
๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๓.๓ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ( “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปญัหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปญัหาที่
สะทอ้นวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตอ้งมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 
๒๕๓๗ และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่
ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใตบ้ังคับ 
แห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ตอ้งท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม และ (๖) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙)จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณท์ั้งดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืน
ไดอ้ย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบนั้น 

เทศบาลต าบลดงมอนพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงไดจ้ัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล ( “โตไปไมโ่กง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและคา่นิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปน็การป้องกันแกไ้ข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์
สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์ จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไมค่ดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรูแ้ละค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
๔. เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนต าบลดงมอน จ านวน ๕๐ คน 
-เชิงคุณภาพ 



 

 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
๕.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๕.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
๕.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
๕,๐๐๐ บาท 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๑.๓.๔ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 คณะสงฆ์ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีด าริที่
จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล ๕ มาประพฤติ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล จ านวน ๕,๙๑๔ 
หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ด าเนินการตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย 
สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม  โดย
มอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการ
เพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดยก าหนดเป้าหมายทุกต าบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด 
ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีธรรม สร้างความกลมเกลียวระหว่างชุมชน ต าบล บ้าน วดั โรงเรียน 
๓.๓ เพ่ือขับเคลื่อน สนับสนุนนโยบาย ด าริของสมเด็จพระสังฆราช 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
หมู่บ้าน, วัด, โรงเรียน,  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมอน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนประชาชนทั้งประเทศเขา้ร่วมโครงการ โดยไดจ้ดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
๖.๒ เปิดรับสมคัรประชาชนเขา้ร่วมโครงการฯ        
๖.๓ หมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้ สามารถขอรับแผน่ป้ายไมห้มู่บา้นรักษาศีล ๕ เพื่อติดตั้ง ณ หมู่บา้นของ
ตน โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ           

๖.๔ ส าหรับหมู่บา้นท่ีด าเนินการไปแลว้ มีประชาชนเขา้ร่วมโครงการมากกวา่ร้อยละ ๘๐ ใหแ้จง้ส านกังาน
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทราบ เพื่อทางส่วนกลางจะไดส่้งเจา้หนา้ท่ีไปประเมิน และจดัท าโล่ประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อมอบใหห้มู่บา้นนั้นต่อไป 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 



 

 

๓ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ต าบลดงมอนพ้ืนที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  
๑๐.๒ ต าบลดงมอนเป็นชุมชนต าบลเข้มแข็งมีความรักสามัคคีกลมเกรียว สมานฉันท์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๒.๑.๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 

ฉบับ ปจัจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หนว่ยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษร์ักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที ่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ 

ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจใหแ้กค่นท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป



 

 

ไดสู้งที่คนท างานในทอ้งถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ชอ่งทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไมม่ากเท่ากับที่คนท างานใน
หนว่ยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแคเ่ศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลดงมอน  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑  ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 



 

 

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 



 

 

๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีขอ้มูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒ เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุกองคลัง เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๒.๒.๓ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดให้มีขอ้มูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลขา่วสารและให้บริการว่า “ศูนยข้์อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลดงมอนจึงไดใ้ห้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลขา่วสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
ให้บริการ ณ ศูนยบ์ริการร่วมเทศบาล โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเปน็จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลดงมอน จ านวน ๑ แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลดงมอน (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาล) 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับที่ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายอ านวยการ  เทศบาลต าบลดงมอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๒.๒.๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลดงมอน มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ

หนา้ที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น 

เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนไดร้ับประโยชน ์หรือ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การใหบ้ริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดมุกดาหารแจ้งใหเ้ทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
จากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือประโยชน์ในทอ้งถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
๓.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 



 

 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
๖.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
๖.๔ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
๖.๕ ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจา่ยตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 

หมวดคา่ใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จา้งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิตผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน ๑

ฉบับ 
๑๐.๒ ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
- การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๒.๒.๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลดงมอน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลา่วได้ว่าเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรมเทศบาล  จึงไดใ้ห้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไมเ่ลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบง่แยกดา้น เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้อง
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจรติสามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หนว่ยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑท์ี่ชัดเจน เทศบาลต าบลดงมอน จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอยา่งชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี

ความเปน็ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ รอ้ยละ ๘๐ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไมเ่ลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
๖.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไดแ้ก่ จัดให้

มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
๖.๔ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไดแ้ก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้

พิการ 
๖.๕ จัดให้มีปา้ยสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 



 

 

๖.๖ มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ็อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกตใ์ช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมไ่ด้เบิกจา่ยงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วนราชการของ เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๒.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงมอน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า

การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยขอ้มูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม 

ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ 
ก าหนดใหส้่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

เทศบาลต าบลดงมอนมอนจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลกับปลัดเทศบาลต าบล และหัวหน้าส านัก 
ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงมอน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓.๒ เพ่ือให้หนว่ยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามขอ้ตกลงการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๓.๔ เพ่ือให้หนว่ยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/

กอง/ฝ่าย 
เทศบาลต าบล ไดท้ าข้อตกลงผลงานกับผู้ใตบ้ังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยไดม้ีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาลต าบล และปลัดเทศบาลต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้รว่มกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 



 

 

๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕.๑ ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 

๕.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ

ข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

๕.๓ รับฟงัความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

๕.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
๕.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๒.๓.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเครง่ครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จา่ยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดงมอนจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงมอนจากหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรอิสระเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 

 

เทศบาลต าบลดงมอน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลดงมอน จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๓.๑.๑ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดให้มีขอ้มูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลขา่วสารและให้บริการว่า “ศูนยข้์อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลดงมอนจึงไดใ้ห้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลขา่วสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
ให้บริการ ณ ศูนยบ์ริการร่วมเทศบาล โดยมีงานศูนยบ์ริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเปน็จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลดงมอน จ านวน ๑ แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลดงมอน (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาล) 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับที่ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายอ านวยการ  เทศบาลต าบลดงมอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๓.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสด ุและทรัพย์สินของ
เทศบาล ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่นในดา้นต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความ
โปร่งใส ต้องใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเขม้แข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล และปดิประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๓.๑.๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 



 

 

๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีขอ้มูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๓.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลดงมอนมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอ้คิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ชอ่งทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงไดแ้ตง่ตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล  รวมถึงจัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่อง
รอ้งเรียนของเทศบาลขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๓ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแกไ้ขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเปน็ธรรม 
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล ให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนไดเ้สียคูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล ตามคู่มือ 



 

 

ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๓.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลดงมอน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เนินการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเปน็การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลดงมอนจึงมีการจัดตั้งศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ้ขปญัหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาล 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
๔. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนไดเ้สียที่ 
เกี่ยวขอ้ง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา 
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได_ 
๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและ
เร่งดว่น 
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต ่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 
รอ้งเรียน ดังนี้ 
๖.๑ ส านักงานเทศบาล 
๖.๒ ทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๒-๖๖๑ ๕๔๙ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๒ -๖๖๑ ๕๐๖ 
๖.๓ ทางเว็บไซต์ 
๖.๔ ทางไปรษณีย์ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 



 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดงมอน 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดสอ่งดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาล 
๙.๒ สามารถด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๓.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร จัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หนว่ยงาน
ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลดงมอน ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน 
๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๑๐ ชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลดงมอน ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
๖.๕ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
๖.๖ จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 



 

 

๖.๘ จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหม้ีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๑๐ ชุมชน ระหว่าง

เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
๓. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
๔. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
๕. ประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๖. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๔.๑.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปจัจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหาร
สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาล เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางดา้นการบัญชี และดา้นอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มต ิ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจา้หน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลดงมอน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในพ้ืนที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกตอ้งและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 



 

 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
๑.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หนว่ยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๔.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดม้ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเนน้ไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากดา้นการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะทอ้นภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลต าบลดงมอนพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางใน
การก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หนว่ยงานจึงไดก้ าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้นและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ของ 
หนว่ยงานอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลดงมอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. วิธีด าเนินการ 



 

 

๕.๑ แตง่ตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาของเทศบาล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
๖. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงมอน / ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลดงมอน 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
๙.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง

ไว้ 
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ ๘๐ ไดด้ าเนินการแก้ไข 
๑๐.๓ รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(มากกว่าร้อยละ ๘๐ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๔.๑.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดใหห้นว่ยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต้อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลดงมอนจึงไดม้ีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลดงมอน 
๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดงมอน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
๖.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องคป์ระกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๔.๒.๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑต่์างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเปน็
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเครง่ครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ไดเ้กิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑต่์างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแตเ่กิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไมต่อบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแทจ้ริง  

จากปญัหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความ
เขา้ใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงมอน เพ่ิมพูนความรู้ ความเขา้ใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินมีความรู้ความเขา้ใจมิให้ด าเนินกิจการที่เปน็การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต งานฝ่ายปกครองเทศบาลต าบล จึงไดจ้ัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สิน 
๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารเทศบาล  จ านวน ๕ คน ,สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๑๐ คน,ข้าราชการจ านวน ๒๐ คน รวม ๓๕ 
คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายปกครอง  เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ไดเ้พ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนี้สิน 
๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เปน็การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่ ๔.๒.๒/ล าดับที่ ๔.๒.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แกชุ่มชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลดงมอนไดด้ าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดงมอน จึงไดม้ีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันถ่วงที 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเขา้ใจในการท างาน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงมอน จ านวน ๑๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้งในเทศบาลต าบลดงมอน และหน่วยงานอ่ืนที่จัดฝึกอบรม 
๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
๖.๓ แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกเทศมนตรี 
๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก 
เทศมนตรีทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
๒๖๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 

 

งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลดงมอน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้  เรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดงมอน จ านวน ๑๐ ราย ไดร้ับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 


