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ของ 
 
 
 
               เทศบาลตําบลดอนทราย 

อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 
 



 
   ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
ภาคสวนตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ รว
เพื่อเปนกลไกขับเคล่ือนการปองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทําแผนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 
 
   ดังน้ัน เทศบาลตําบลดอนทราย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลดอนทราย (พ.ศ. ๒๕
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ
เทศบาลตําบลดอนทราย ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
เทศบาลตําบลดอนทราย 
 
  
 
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 

ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
ภาคสวนตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ รว
เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทําแผนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

ดังน้ัน เทศบาลตําบลดอนทราย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
๒๕61 – ๒๕๖4) มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธกิจโดยให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ
เทศบาลตําบลดอนทราย ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน

   (ลงชื่อ)..................................................
               (นายมานพ  ชวยมณี
         นายกเทศมนตรีตําบลด

ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได
. ๒๕61 – ๒๕๖4) เนนใหทุก

ภาคสวนตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ รวมถึงตองเขามามีสวนรวม
เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทําแผนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ดังนั้น เทศบาลตําบลดอนทราย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธกิจโดยให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 เพื่อให
เทศบาลตําบลดอนทราย ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน

).................................................. 
นายมานพ  ชวยมณี) 

นายกเทศมนตรีตําบลดอนทราย 



หลักการและเหตุผล 
 

   ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภารรัฐเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  
 
   เทศบาลตําบลดอนทราย ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นวาการสรางองคกรภาคราชการใหมี
ความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ควรเริ่มตนดวยการสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกที่
ดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรมและเสมอภาค ทําใหการบริหารราชการเกิดความ
โปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลดอนทราย รวมทั้งผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง 
 
วิสัยทัศน : 

“บูรณาการรากหญา พัฒนาการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน” 
 
พันธกิจ : 

 1.  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง และมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 
  2.  การพัฒนาขีดความสามารถภาคเกษตรเพื่อเปนแหลงผลิตขาว ปศุสัตว และพืชผลทางการเกษตร
ที่มีคุณภาพ 
  3.  การพัฒนาชุมชนนาอยู โครงสรางพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

 4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 

 5.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

  6.  มีการสงเสริม สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 
 



ยุทธศาสตรแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
 
   จากวิสัยทัศนและพันธกิจ เทศบาลตําบลดอนทราย ไดกําหนดยุทธศาสตรในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 ดังน้ี  
 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อสงเสริมคานิยม และเสริมสรางจิตสํานึกใหผูบริหาร หนวยงานภายในเทศบาลตําบลดอนทราย บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งการรณรงค 
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา 
การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลดอนทรายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  ๑. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๑ เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาที่และประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๒ ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดผลในการทางปฏิบัติ 
   ๑.๓ สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 
   ๒.๑ สงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลดอนทราย มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรม
เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๒.๒ สงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลดอนทรายไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒.๓ ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล 
ดอนทรายใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสตัยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยใหยึดถือ
เปนคานิยมกระแสหลักของชาติ 
   ๓.๑ สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลดอนทราย ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
   ๓.๒ รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๓.๓ สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลดอนทราย 
   ๓.๔ สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลดอนทราย 
 
 



 โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการสงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. ฝกอบรมใหความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกบุคลากรของ
เทศบาลตําบลดอนทราย 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  ๑. ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. จัดทําประกาศประมวลจริยธรรมแกบุคลากรทั้งฝายประจําและฝายการเมือง 
  ๓. จัดทําคูมือจริยธรรม ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของประจําตัวบุคลากรทุกคน 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการสงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการ
ทุจริต โดยใหยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ 
  ๑. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน 
  ๒. ประกวดคําขวัญ บทความ ดานการปองกันการทุจริต 
 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 วัตถุประสงค 
  มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน
ใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเทศบัญญัติ ขอบังคับที่เอื้อประโยชน
ตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๑ ใหทุกหนวยงานในตําบลดอนทรายที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มี
โครงสรางของหนวยงาน อัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ 
   ๑.๒ ใหหนวยงานในตําบลดอนทราย สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกําหนดให
แยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได 
   ๑.๓ สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานตําบลดอนทรายดวย
กันเอง 
   ๑.๔ ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม 
  ๒. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลดอนทรายกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   ๒.๑ วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลดอนทรายกับภาคเอกชน
หรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 



 โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการพัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
  ๑. จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๒. จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจาง 
  ๓. จัดทํากิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลาง ทางประกาศและเว็บไซต 
  ๔. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง แผนการใชจายเงิน และเผยแพรใหประชาชนทราบ 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการสรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลดอนทรายกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๑. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 
  ๒. จัดโครงการเทศบาลตําบลดอนทรายพบสื่อมวลชน 
 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อมุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทาง
วิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๑.๑ กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ 
   ๑.๒ จัดตั้งศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรู
ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study) 
   ๑.๓ จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ ในเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  ๑. จัดสงเจาหนาที่เขาอบรมหลักสูตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๒. จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๓. จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ ในเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายใจของเทศบาลตําบลดอนทรายในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลดอนทราย เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกใน
การตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  ๑. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลตําบลดอนทรายกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑.๑ ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลตําบลดอนทรายกับ
องคกรทุกภาคสวน 
   ๑.๒ มีการจัดตั้ง “ศูนยขอมูลขาวสาร” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลดอนทรายตลอดจนการเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลดอนทรายจากทุกหนวยงาน เพื่อนําไปประมวล วิเคราะห เพื่อใช
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   ๑.๓ สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และเปนอิสระ
ในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 
   ๑.๔ สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลดอนทรายโดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอส่ือสารระหวางกัน 
  ๒. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
เทศบาลตําบลดอนทราย 
   ๒.๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลดอนทราย 
   ๒.๒ สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 
   ๒.๓ สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
   ๒.๔ กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 
   ๒.๕ ใหองคกรหรอืบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลดอนทราย 
 โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการบูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลตําบลดอนทรายกับองคกรทุกภาคสวน
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  ๑. โครงการรับฟงความคิดเห็นเวทีประชาคม 
  ๒. จัดทําตู ปณ. และเว็บไซต แจงเหตุทุจริต 
  ๓. จัดทําตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุทุจริต ตามหมูบาน 



  ๔. จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและศูนยดํารงธรรม    
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลดอนทราย  
  ๑. จัดตั้งเครือขายการปองกันและเฝาระวังการทุจริตระหวางชุมชนและเทศบาลตําบลดอนทราย 
  ๒. จัดกิจกรรมรณรงคตานการทุจริต 
  ๓. แตงตั้งประชาชนรวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลดอนทราย 
  ๔. ฝกอบรมใหความรูในการตรวจสอบและแจงขาวการทุจริตแกประชาชน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


