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คํานํา 
 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การ
ปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึง
เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได อยาง
ทัดเทียม จึงตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา 

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลดอนเจดีย จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตาม วิสัยทัศนกําหนดไว  
 
 
 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 
พฤศจิกายน  2562 
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แผนปฏิบัติการดานปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการเหตุผล  

เทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ 
ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ิน เปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมี
ความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินไดดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ใน
การปฏิบัติงานและการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและ
ประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอัน
เปนปญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังในเชิงขนาด และ
ความสลับซับซอนของปญหาทุจริต  

กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับสานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ใหหนวยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และแผนพัฒนาหาปและเปนการสอดคลองกับการกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสานักงาน 
ป.ป.ช. เขาดวยกันและสรางเครื่องมือประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ(Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ(Evidence Base) โดยมีเปาหมายคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมายท้ัง ๗,๕๗๑ 
แหง โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนําผลท่ีไดจาก
การประเมินเพ่ือใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริมธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีภาพลักษณท่ีดี ข้ึนในอนาคต และเปนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3 

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลดอนเจดีย จึงไดจัด
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา การ
ทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย และเพ่ือใหทุก
หนวยงานในเทศบาลตําบลดอนเจดีย ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล 
ตําบลดอนเจดีย เปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และปลูก
จิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่อง
ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 254๖  

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแผนปฏิบัติ
การในการดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
องคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได   
 
วิสัยทัศน  
 
“เทศบาลตําบลดอนเจดีย ยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล รวมปองกันและปราบปรามการทุจริต ”  
 
พันธกิจ ( Mission )  
1.เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหกับเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลดอนเจดียยึด 
หลักธรรมาภิบาล  
2.บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสราง ในการปองกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  
3.สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
4.สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ให
มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  
5.สงเสริม สนับสนุนการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบล 
ดอนเจดียอยางจริงจังและตอเนื่อง  
 
 
 
 



ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
  
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 
วัตถุประสงค  

เพ่ือสงเสริม เสริมสราง จิตสานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลดอนเจดีย รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมี
วินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการ
วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาท่ีและประชาชน ใหปฏิบัติงานและดํา 

เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 ประยุกตโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุก 

หนวยงาน ทุกสวนราชการ  
2. สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล  

2.1 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลดอนเจดียมีความรู ความเขาใจ  
รวมท้ังมีการฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลดอนเจดียไดประพฤติปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลดอนเจดียใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยให
ยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ  

3.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลดอนเจดียปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  
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ยุทธศาสตรที ่2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
วัตถุประสงค  

เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลดอนเจดียในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลดอนเจดีย เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือ
เบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลตําบลดอนเจดียกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลตําบลดอนเจดียกับองคกร
ทุกภาคสวน  

1.2 ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยการขาวกลาง” เพ่ือดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลดอนเจดีย จากทุกหนวยงาน เพ่ือนําไปประมวล 
วิเคราะห เพ่ือใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

1.3 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และเปนอิสระใน
การทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ  

1.4 สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลดอนเจดีย โดยใหมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน  

2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
เทศบาลตําบลดอนเจดีย  

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง
สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น  

2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน  
2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลดอนเจดีย  
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ยุทธศาสตรที ่3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
วัตถุประสงค  

เพ่ือมุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเทศ
บัญญัติขอบังคับท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ  

1.1 ใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลดอนเจดียท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มี
โครงสรางของหนวยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบ  

1.2 ใหหนวยงานในเทศบาลตําบลดอนเจดีย สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กําหนดใหแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจ
หนึ่งได  

1.3 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบล      
ดอนเจดียดวยกันเอง  

1.4 ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการ ปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม  

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลดอนเจดียกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลดอนเจดียกับภาคเอกชนหรือ
หนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
วัตถุประสงค  

เพ่ือมุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง 
สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน  
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
1.1 กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต

ท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ  
1.2 จัดตั้งศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพ่ือใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรู ตลอดจน

ใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)  



7 
ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสานึก คานิยมใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 
มาตรการ/แนวทาง 

ดําเนินการ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

ป 2563 

งบประมาณ 
 

 

หมายเหตุ 

 

1.สงเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกท่ีดี 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล 
1.2 โครงการสงเสริมความรูดานคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรเทศบาลตําบลดอน
เจดีย 
 
 
 
 

130,000 
 

15,000 
 
 
 

 

2.สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับไดเรียนรูและ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมา 
ภิบาลมีจรยิธรรม 

2.1 การรับฟงขอรองเรียน-รองทุกขผาน 
Webside รับความคิดเห็น 
2.1 โครงการฝกอบรมใหความรูดานการ
คลังแกบุคลากรเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 
 
. 

- 
 

10,000 
 

 

3.สงเสริมคานิยมการยกยอง
และเชิดชูความดี ความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

3.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.2 กิจกรรมการคนหา ยกยอง เชิดชูบุคคล
ผูมีพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
“วินัย สุจริต จิตอาสา” 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

มาตรการ/แนวทาง 
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

หมายเหตุ 

 
งบประมาณ 

 

1.บูรณาการระหวาง
หนวยงานในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

1.1 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
1.2 จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น และเว็บไซต 
แจงเหตุทุจริต 
1.3 กิจกรรมการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน
ตําบลดอนเจดีย 
 

- 
 
- 
 
- 

- 

2.สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 

2.1 แตงตั้งกรรมการชุมชนรวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงานตางๆของเทศบาล
ตําบลดอนเจดีย 
2.2 ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 

มาตรการ/แนวทาง 
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

หมายเหตุ 

 
งบประมาณ 

1.จัดทําระบบ ตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลให
เหมาะสม 

1.1 การจัดทําควบคุมภายใน 
1.2 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
1.3 การจดัทําการควบคุมงบงบประมาณใน
ระบบบันทึกบัญชีของเทศบาล 
1.4 กิจกรรมการเบิกจายประจําเดือน 
1.5 จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร ราคา
กลาง ทางประกาศและแวปไซต 
1.6 แผนการใชจายเงิน และเผยแพรให
ประชาชนทราบ 
1.7 กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน 
1.8 กิจกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

2.สรางกลไกความรวมมือ
ระหวางหนวยงานกับ
ภาคเอกชน 

2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 
2.2 กิจกรรมการแตงตั้งกรรมการชุมชนรวม
เปนกรรมการเทศบาล 
2.3 เชิญประชาชนรวมรับฟงการประชุม 
สภาฯ 
2.4 กิจกรรมการประชมุประชาคม 
2.5 กิจกรรมจดหมายขาว 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทาง 
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

หมายเหตุ 

 
งบประมาณ 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาท่ี
ของรัฐในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

1.1 สงเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลดอน
เจดียเขารวมโครงการตามกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานจัดโครงการรวมกับศูนยยุติธรรม
ชุมชน(ศยช) โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
1.2 จัดกิจกรรม/โครงการรวมกับสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในการขับเคลื่อน
ยุติธรรมชุมชนในการจัดโครงการไขปญหาใน
พ้ืนท่ีและสรางการรับรูดานกระบวนการ
ยุติธรรมสูชุมชน 
1.3 จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
ท่ี   643/๒๕62 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจิต 
ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการประเมิน 

ติดตามแผนปองกันและปราบการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตามแนวทางการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เตรียมความพรอมในเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพ่ือให
การดําเนินงานสอดคลองกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ นั้น  

เพ่ือใหการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย  

1. ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย    ประธานกรรมการ  

2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     กรรมการ  

3. ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ  

4. ผูอํานวยการกองชาง     กรรมการ  

5. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   กรรมการ 

6. ผูอํานวยการกองการศึกษา    กรรมการ  

7. นิติกร      กรรมการและเลขานุการ 
ใหผูไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ี พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาขอมูล เพ่ือนํามากําหนดจัดทําแผนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย และใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปองกันและปราบรามการทุจริต  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ประกอบดวย  

1. นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย    ประธานกรรมการ  
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย ลําดับท่ี 1  รองประธานกรรมการ  
3. รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย ลําดับท่ี 2  กรรมการ  
4. นักพัฒนาชุมชน     กรรมการ  

5. นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
6. หัวหนาฝายอํานวยการ     กรรมการและเลขานุการ  

 
/ใหคณะ... 



2 

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีในการดําเนินการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประเมินติดตามแผนปองกันและปราบการทุจริต ประจําป 2563 กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ตลอดจนดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องประเมินติดตามแผนปองกัน
และปราบการทุจริต ประจําป 2563 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบล   
ดอนเจดีย ตอไป 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 11 พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕62 

 (นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย)  
 นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 



ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
---------------------- 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ มีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงานภาครัฐ โดยใหกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได  

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล     
ตําบลดอนเจดียเปนไปตามวัตถุประสงค จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

(นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย) 
นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
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