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ค าน า 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลดอนประดู่ จัดท าขึ้นโดยเป็นไปตาม
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช ซึ่งได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 -2564) และกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4  มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตตามแนวทาง
ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการ ปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” 

        

               ส านักปลัดเทศบาล 
                      เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

                         กุมภาพันธ์ 2561 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
(4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จรยิธรรม 
(5) สภาพหรือลักษณะของปัญหาที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
(6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
(7) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
(1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้ นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

(2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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(4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption –UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างทางสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเข้มแข็งเต็มศักยภาพ 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 

พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปแบบอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนประดู่รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลดอนประดู่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People ‘s participation) และตรวจสอบ (People ‘s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลดอนประดู ่
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4. เป้าหมาย 

4.1 ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนประดู่ รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

4.2 เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

4.3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

4.4 กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดอน
ประดู่ท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

4.5 เทศบาลต าบลดอนประดู่มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

5.1 ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนประดู่รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

5.2 เทศบาลต าบลดอนประดู่สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

5.3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

5.4 สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลดอนประดู ่

5.5 เทศบาลต าบลดอนประดู่มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทจุริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกั นเป็น
เครือขา่ยในการเฝูาระวังการทุจริตที่เขม้แข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ.2562-2564) 
เทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การ เมืองฝุ ายบริหาร 
ข้าราชการฝุายการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
1.1.2 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1.4 มาตรการ “จัดท าคู่มือ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

50,000 50,000 50,000 
 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการออกส ารวจ
ทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

- - -  

 1.3 การสร้างจิตส านึก
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 กิจกรรมท าบุญทุกวันพระ - - -  

 รวม 2 โครงการ 2 กิจกรรม 
2 มาตรการ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.2 กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี 
2.2.3 กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
2.2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.2.5 มาตรการยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน 

- - -  

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

- - -  

 2.4 มาตรการจัดการ
ในกรณี ได้ทราบหรือ
รับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.4.1 มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
2.4.2 มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
2.4.3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
2.4.4 มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลดอนประดู่ และปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- - -  

 รวม 2 โครงการ 3 กิจกรรม 6 มาตรการ     
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.1.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.3 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
3.2.2 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- - -  

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
 

- - -  

 รวม - โครงการ – กิจกรรม 6 มาตรการ     
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1.2 มาตรการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลต าบล
ดอนประดู่ 
 
   

- - -  

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการตรวจสอบก ากับ 
ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน การย้าย 
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

- - -  

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

- - -  

 4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

- - -  

 รวม 1 โครงการ 5 กิจกรรม 2 มาตรการ     
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ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “เสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลต าบล 
ดอนประดู่” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวเพ่ือยืนหยัดแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างมีศักยภาพ การก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ซึ่งมุ่งเน้นการผลักดันทางด้านเศรษฐกิจสู่สังคมโลก เตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ   
ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิง
บูรณาการ สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานอย่าง
มีจิตส านึกตามหลักธรรมาภิบาล มีทัศนคติที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน รวมทั้งทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนประดู่ จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ เพื่อเป็นการพัฒนาบริหารจัดการให้นักบริหารทุกระดับ มีศักยภาพในการเป็นผู้น าการบริหาร
ราชการยุคใหม่ มีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง และให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ปราศจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
      3.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาล ยึดถือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแนวทางและ
หลักการปฏิบัติ เพ่ือก ากับความประพฤติของตนเอง ตลอดจนมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการ
สาธารณะ 
      3.3  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี ศรัทธาต่อการรับราชการ 
มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการและสามารถผลักดันให้ภารกิจที่
ได้รับมอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.4 เพ่ือปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ และเป็นที่
พ่ึงพาของประชาชนอย่างแท้จริง 
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     3.5  เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลมีความพร้อมความเข้มแข็งทั้งด้านบุคลากร ด้านการบริหาร มีการ  
บูรณาการ การแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
    3.6 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร่วมคิดปูองกันการทุจริต มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบ
มิให้เกิดทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 
          3.7 เพ่ือสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส ปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรม พัฒนาศักยภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตินายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
     2. ติดต่อประสานงานกับคณะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการฝึกอบรม 

3. ด าเนินการโดยอบรมเชิงความรู้  
4. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  

8. งบประมาณการด าเนินการ 
ปีละ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ รวมทั้งทักษะพ้ืนฐานต่างๆ 

ในการปฏิบัติราชการ 
2. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถน าทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเหมาะสม 
3. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลมีความเข็มแข็ง มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. หน่วยงานได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

และพัฒนาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความ

ร่วมมือและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
6. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีจิตส านึก ร่วมคิดปูองกันการทุจริต มีระบบ และกลไกในการปูองกันและ

ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 
7. หน่วยงานสามารถพัฒนาและเสริมสร้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ขององค์กรมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและประพฤติมิ
ชอบ 

8. สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร 
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ล าดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล   
ดอนประดู่” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดอนประดู่ พ.ศ. 2552 โดยก าหนด
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า การก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลดอนประดู่ได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดอน
ประดู่” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลดอนประดู่เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับขัดแย้ง 

3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดอนประดู่เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร

ข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลดอนประดู่ เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล 
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ล าดับที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม)แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วน
ได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนประดู่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลดอนประดู่ เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุม ผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานฯ พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาล 
          3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจ าเดือน จ านวน 3 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 



 
 

14 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานที่ไม่

ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ 4 

  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  และการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลดอนประดู่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหา ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลดอนประดู่ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
6.2  จัดท าร่างคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.3  ตรวจสอบความถูกต้อง 
6.4  จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.5  เผยแพร่/แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ 5 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ออกส ารวจทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ” 
2. หลักการและเหตุผล  
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ภาษีปูาย พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว3431 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ให้ด าเนินการส ารวจรายการทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีให้
ครบถ้วนก่อนสิ้นปีที่จะด าเนินการจัดเก็บภาษี และแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการ เพ่ือเสียภาษี 
รวมทั้งแจ้งการประเมินภาษี การช าระภาษี การแจ้งเตือนให้ช าระภาษี การติดตามเร่งรัดภาษี โดยด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะท่ีกฎหมายก าหนด 
 เทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้วางเปูาหมายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยน ารายได้จากการ
จัดเก็บภาษีส่วนหนึ่งมาพัฒนาท้องถิ่น การสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจะต้องอาศัยการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมากที่สุด โดยงานพัฒนารายได้จะท าการออกส ารวจทรัพย์สินที่อยู่
ในข่ายต้องเสียภาษี คือ โรงเรือน ร้านค้า หอพัก ห้องเช่า และปูายที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
เพ่ือให้เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีสามารถช าระภาษีได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
 3.2 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เกิดความรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองด้วยการช าระภาษีภายในก าหนด
ระยะเวลา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าของทรัพย์สินที่ประกอบกิจการใหม่ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี เจ้าของทรัพย์สินที่ประกอบกิจการราย
เดิม กรณีท่ีมีการเพิ่มพ้ืนที่การประกอบกิจการ และเจ้าของปูายที่มีการติดตั้งใหม่ ในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทรัพย์สินที่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษี ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่  
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติด าเนินการ 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกส ารวจทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี 
 6.3 แจ้งงานประชาสัมพันธ์เพ่ือประกาศเสียงตามสายให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้า 
 6.4 เจ้าหน้าที่ออกส ารวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี คือ โรงเรือน ร้านค้า หอพัก ห้องเช่า และ
ปูายที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 6.5 น าข้อมูลที่ออกส ารวจเพื่อประเมินภาษีและท าหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย (ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี) ที่มาช าระภาษีว่าเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 9.2 รายได้จาการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
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ล าดับที่ 6  

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ท าบุญทุกวันพระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็ก ที่หลงเพลิดเพลินในกระแสค่ากระแส
นิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอัน
ส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก เป็นวัยที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี พัฒนา
ศักยภาพ และพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และค่านิยมในการ
ด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการกิจกรรมท าบุญทุกวันพระ เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ตามหลักพระพุทธอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็ก ที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
คือ การพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล 
โดยการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว และบุคคลในสังคมด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต 
ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้
จริง รู้เท่าทันทางเจริญ ทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียงข้อง รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีการแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับ
ตนเองด้วยคุณธรรม  ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและ
ประเทศชาติในที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เด็กมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีใน
หมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้เด็กได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้เด็กมีการพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้เด็กมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 6.5 เพ่ือให้เด็กตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 เด็กมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 10.3 เด็กตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
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ล าดับที่   7 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุ จริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
1.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
6.2 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อสาธารณชนภายในเขตพ้ืนที่ 
6.3  รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ 
    - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
    - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 8 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” 
2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนประดู่เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชั ดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารมีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
ต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือให้การปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน

บุคคล 
3.3 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.2  ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 
6.3  ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4  สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

     ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

     ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ผลผลิต 
                  - มีมาตรการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
                  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
          10.2 ผลลัพธ์ 
                 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
                 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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ล าดับที่ 9 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “ควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระ เบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
          10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
          10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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ล าดับที่ 10 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.2  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.3  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.4  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.5  เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3   ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ล าดับที่ 11 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลต าบลดอนประดู่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50(9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ ของ
เทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล 

3.2  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3  เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆของเทศบาลตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง ในช่องทางต่างๆ คือ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ เสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้องวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงไร้สาย เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 

     -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
     -การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
     -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ล าดับที่ 12 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลดอนประดู่ได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักความเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอมรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ . 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิ จของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ(ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดส าหรับผู้พิการ 
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการผู้สูงอายุ เป็นต้น 

6.5  จัดให้มีปูาย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 13 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลดอนประดู่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึน ในเทศบาลต าบลดอนประดู่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีการคิดวิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 - ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 - จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
 - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 - จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
 - การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

              6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
               6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่อง
ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
       10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้
       10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
       10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินการได ้
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ล าดับที่ 14 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้นก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ปลัดเทศบาลต าบลดอนประดู่ และหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ/การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการของประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 15 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชน และประเทศชาติเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนประดู่ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือปฏิบัติ) 
 3.3 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการทุกส่วนราชการระหว่างราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 6.2 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ล าดับที่ 16 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนประดู่จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดอนประดู่จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระ ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
1. การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
2. การรับตรวจจากคณะท างาน LPA จังหวัด 
3. การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลดอนประดู่จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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ล าดับที่ 17 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลดอนประดู่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลดอน
ประดู่ขึ้นเพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นทีด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดผู้รับผิดขอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
6.3 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล  

ดอนประดู่ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์อย่าง
ถูกต้อง 
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ล าดับที่ 18 

 
1. ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2587 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง           
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนประดู่ จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 

พนักงานราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

     เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติชอบหรือไม่ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

6.6  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 5 วัน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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ล าดับที่ 19 

 
1. ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลดอนประดู่จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
ต าบลดอนประดู่ ให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนประดู่ โดยมีงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองโดยถูกต้องตรง
กับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
ดอนประดู ่
4. เป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

     เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

6.7  มีบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.8  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 20 

 
1. ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนประดู่จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลดอนประดู่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

     เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ล าดับที่ 21 
 

1. ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล  
ดอนประดู่” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนประดู่จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ
ของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคลอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) การ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลดอนประดู่ได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มชี่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

     พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลดอนประดู ่
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ชุมชน /หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนประดู่ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง 
 - จัดส่งเอกาสารเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ผ่านสื่อมวลชน/วิทยุท้องถิ่น/
หนังสือพิมพ์ 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ 22 

 
1. ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม : มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลดอนประดู่เป็นหน่วยให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกด้าน เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี มาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็น
กลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และ
ได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

     เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
 - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
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ล าดับที่ 23 
 

1. ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม : มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลดอนประดู่เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลงานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการ
ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิต ได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือ
ร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

     เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาล 
 6.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 6.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วันนับแต่วันรับแจ้ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. โดยช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2)โทรศัพท์ 3)โทรสาร 4) เว็บไซต์ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ล าดับที่ 24 
 

1. ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ            
ตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  (ประชาคม) ให้มา
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลดอนประดู่
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตในเทศบาลคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

     เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างนของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลดอนประดู่ ในหลายๆส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็น
ต้น 
 6.2 มีการชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอน
ประดู่ 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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ล าดับที่ 25 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลดอนประดู่ จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯก าหนด 
3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาลต าบลดอนประดู่ทุกส านัก/กอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
6.3  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อสูงสุด 
1.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
1.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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ล าดับที่ 26 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรา “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบล       
ดอนประดู่” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้เทศบาลต าบลดอนประดู่ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรื อ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 

การด าเนินการจัดการระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประเมินผล เพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กองของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลดอนประดู่ (ระดับ

องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบ 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลดอนประดู่ น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ. 3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับหน่วยงานย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลดอนประดู่ รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

      6.4 คณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลดอนประดู่ ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ทุกส านัก/กองที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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ล าดับที่ 23 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ จึงได้ก าหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลดอนประดู่เป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีการด าเนินการ 

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.จ. จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลต าบลดอนประดู่จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่รับ

มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ระดับ 
- มีการขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลดอนประดู่จะออกค าสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์

ให้บุคลากรทราบ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา 
เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรีออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และการมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
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ล าดับที่  28 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการ
คลัง เกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่น การท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
รายงานการเงิน จากหน่วยงานไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลดอนประดู่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 2560 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 29 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลดอนประดู่เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลดอนประดู่จึงได้ด าเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริงส่วนเทศบาลต าบลดอนประดู่สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชา
รชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ 

3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลดอนประดู่ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมขนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่กรรมกรตรวจการจ้าง 

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่เทศบาล
ต าบลดอนประดู่ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลดอนประดู่ มีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
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ล าดับที่ 30 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลดอนประดู่ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนประดู่ จึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่น มีความ
เจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลดอนประดู่และ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมแล้วแต่กรณี 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภาฯ 

6.4 ส านักปลัดเทศบาลด าเนินการรวบรวมรายงานประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด 
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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ล าดับที่ 31 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลดอนประดู่ มีบรรยากาศ
การท างานแบบมีสวนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสและลดการทุจริต 

เทศบาลต าบลดอนประดู่จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนประดู่เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น  การจัดซื้อจัด

จ้าง โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

3 ปี (พ.ศ. 2562 -2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 32 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังกัด 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


