ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก แก่บุคลากรทั้ง ข้ า ราชการการเมืองฝ่ ายบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปั จ จุ บั น ซึ่งได้ว างกรอบการนํ าหลั กธรรมาภิ บาลไปเป็น แนวทางการปฏิ รูป การบริห ารการปกครองของ
หน่ ว ยงานองค์กรต่างๆ ของภาครั ฐ จึงนั บ เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้ เห็ นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส
(Transparency) หลั กความรั บ ผิ ดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลั กความมีประสิ ทธิภาพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ คลากรมีความรู้ความเข้า ใจและให้ ความสํ า คั ญกั บ การป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้ กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลั กการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสั งกัด เพื่อ
ตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีใน
การ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้ าง จิ ตสํ านึกในการทํ า ความดี รู้จักการให้ การเสี ยสละและการบํ า เพ็ ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ

7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไป
ได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เห็นความสําคัญของการ
บันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้จัดทําสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจํ าวัน เพื่อเป็ น เครื่ องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้ว ยความ รับผิ ดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกที่ดี ในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
4. เป้าหมาย พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและส่งให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี

7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ
8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กําหนด
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริ ญก้าวหน้ าต่อไป ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่ กับ บุ คลากรที่มีคุณภาพสู ง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถู กต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้ องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน
ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพา
องค์กรหรื อหน่ ว ยงานมุ่งไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลxxx จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการ
ทุจ ริ ต และการดําเนิ นชีวิตประจํ าวันได้อย่ างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติต ามระเบียบ
กฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น

2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน ๖๐ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ จํานวน ๓๖ ครั้ง
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความ เหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 279 บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ป ระมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่าง
ที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดี
งาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่ งถ้า บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรม
และจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน
ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี และเพื่อ
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อมทั้ง ในด้านคน ได้ แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมื องฝ่ ายบริห าร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรม
คุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํ านึ กและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้ เ กิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระทํ า การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน 60 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และ
มีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตั วชี้วัด ประชาชนผู้ มารั บ บริ การที่ องค์การบริหารส่ วนตําบลดอนดู่ ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ํากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่”
2. หลักการและเหตุผล
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ พ.ศ. 25๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์

สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน
,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และ
ไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รั ก ษามาตรฐาน มี คุ ณ ภาพโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ , ยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้
กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนดู่ ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ไม่ ก ระทํ า การอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ํา เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิด ขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้า นทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่าย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริห าร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุ คลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มี บทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระทํา
ทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2551 มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในภาครั ฐ ไว้ 5
ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการ
เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ตระหนั กในคุณความดีและกฎแห่ งกรรม ซื่อสั ตย์ สุ จริต เสี ยสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ อ ง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่าง
เหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่ อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
๓.เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่ วนตําบล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้
มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็น
พลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิ ตสํานึกในการ กระทําความดี
รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน ๖๐ คน
5. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน
6. งบประมาณ ดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท
7. วิธีการดําเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7.3 แบ่ ง กลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ แ ละ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย
8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้ เป็ น การกระทําความผิดทางจริย ธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม) แต่ ก ลั บ ตั ด สิ น ใจปฏิบั ติห น้า ที่ โ ดยคํ า นึ งถึ ง ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ พวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อํานาจหน้ าที่ล ะความรั บ ผิ ดชอบเพื่อให้ เกิดประโยชน์ส่ ว นตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้ งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ว นรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2560 หน่ ว ยงานภาครัฐ ทุกหน่ว ยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้

ความรู้ เ รื่ อ งการ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้ าราชการและเจ้าหน้าที่ ข อง
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
3.3 เพื่อเสริ มสร้ างให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนตําบลดอนดู่ มีจิตสํ านึก
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรม

และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ ความรู้ ตามคู่มือหรื อ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อนแก่เจ้ าหน้ า ที่ ใ น
หน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพื่อนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ ศึกษา เพื่อเป็น
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย

ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์
ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัย
ที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่ ว นตนและ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม รวมทั้งให้ ตระหนั กถึ งผลกระทบจากปั ญหาความขั ด แย้ง กั นระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ การบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรใน
การทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หาก
ข้ า ราชการและพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ขาดจิ ตสํ า นึ ก ในหน้ า ที่ ที่ จะปกป้ อ ง ผลประโยชน์ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติ และประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตั วชี้วัด /ผลลัพธ์ มีการประชุมหรื อสั มมนาบุคลากรเพื่อปลู กฝั งองค์ความรู้ให้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
๒. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็น
หน่วยดําเนินการซึ่งทําหน้าที่บริหารจัดการแทนรัฐในการบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ใน
พื้นที่รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการสําคัญ
การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่จะเป็น การเข้าถึงประชาชน ช่วยลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นการสร้างจิตสํานึกตระหนักในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะและถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของทางราชการ และเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการทํางานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อการอํานวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชําระภาษี จึงได้จัดทํา
โครงการให้บริการด้วยการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อออกให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
ทุกประเภท การสร้างความพึงพอใจกับราษฎร์ และการพบปะประชาชน เพื่อได้เป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รับรู้ข่าวสารและรับทราบถึงความต้องการ ระหว่างข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและ
ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ
ได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อเป็นการลดจํานวนลูกหนี้ภาษีค้างชําระให้น้อยลง
๓.๔ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
๓.๕ เพือ่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น
3.6 เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล/พนักงานจ้างกับราษฎรในพื้นที่บริการตําบลดอนดู่
๔. เป้าหมาย
ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีอากรภายในตําบลดอนดู่ จํานวน 11 หมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ที่อยู่ในข่าย
เสียภาษีอากร ประจําปีงบประมาณ 2562-2564 ดังนี้
- ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 867 ราย
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 96 ราย
- ภาษีป้าย จํานวน 12 ราย

๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาการดําเนิ น การตามโครงการบริ การจัดเก็บภาษีน อกสถานที่ข ององค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
๖. วิธีดําเนินการ
- เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
- แจ้ ง เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลและพนั ก งานจ้ า ง ในสั ง กั ด
รับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ประสานกํานั น ผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตําบล ภายในชุมชน เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบล
ดอนดู่
๗. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลดอนดู่ จํานวน 11 หมู่บ้าน (ตามแผนการจัดเก็บภาษี)
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 10 ม.ค. 25xx
วันที่ 11 ม.ค. 25 xx
วันที่ 12 ม.ค. 25 xx
วันที่ 13 ม.ค. 25 xx
วันที่ 16 ม.ค. 25 xx
วันที่ 17 ม.ค. 25 xx
วันที่ 18 ม.ค. 25 xx
วันที่ 19 ม.ค. 25 xx
วันที่ 20 ม.ค. 25 xx
วันที่ 23 ม.ค. 25 xx
วันที่ 24 ม.ค. 25 xx
วันที่ 24 ม.ค. 25 xx

หมู่บ้าน
บ้านดอนดู่ หมู่ 5
บ้านดอนดู่ หมู่ 12
บ้านหนองแสง หมู่ 2
บ้านโนนท่อน หมู่ 3
บ้านหนองแวงยาว หมู่ 1
บ้านหัวหนองแวง หมู่ 7
บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ 4
บ้านหนองบัวลอง หมู่ 8
บ้านป่าหวาย หมู่ 11
บ้านโนนสะอาด หมู่ 6
บ้านกุดหว้า หมู่ 9
บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ 10

เวลา
09.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.

สถานที่
ศาลาประชาคม
ศาลาประชาคม
ศาลาวัด
ศาลาประชาคม
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ศาลาประชาคม
ศาลาประชาคม
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ศาลาวัด
ศาลาวัด
ศาลาประชาคม

๘. งบประมาณ
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด (วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ขององค์การบริหารส่วนตําบล)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการชําระภาษี
- สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
- ได้ข้อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่มีรายได้จัดเก็บเองมากขึ้น

- ประชาชนได้รับทราบและเห็นความสําคัญของการชําระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
๑๑. วิธีประเมินผล
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจําปี 2562 - 2564 จะดําเนินการประเมินผลโดย
วิธีการแจกแบบประเมินผลความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับชําระภาษีและสรุปผลการประเมินเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอนดู่
๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547,น. 22-26) ได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุของการทุจริต
คอร์รัปชันมาจากองค์ประกอบต่างๆ คือ
1) ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะกําบังที่แน่นหนา
2) ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้นําในการต่อต้านคอร์รัปชันที่แข็งแกร่ง
3) ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์
4) การขาดจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในสังคมไทย
จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าสังคมไทย ยังมีปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกมากมาย
หลายรูปแบบ ซึ่งพอสรุปปัจจัยที่ประชาชนยังไม่สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ คือ
1) ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาเชิงระบบและ
โครงสร้างที่เชื่อมโยงกันเอง อันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย เกิดเป็นสุญญากาศของระบบและ
โครงสร้างในการทุจริตและคอร์รัปชัน
2) ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในช่องทางที่เป็น
ทางการของรัฐ เพราะมีขั้นตอน ระเบียบการที่ยุ่งยากและซับซ้อน สถานที่ในการร้องทุกข์/ร้องเรียนอยู่
ห่างไกล เช่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ บางครั้งมีอิทธิพลของผู้มีอํานาจครอบงํา
3) ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นคนระดับรากหญ้า มีปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษา
ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และรายได้ และ ความเหลื่อมล้ําทางสังคม แม้รัฐบาลได้พยายาม
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษา หรือนโยบายการเพิ่มค่าจ้าง การ
ประกันรายได้เกษตรกร แต่ก็ยังขาดการมองปัญหาที่ลึกซึ้ง ทําให้กลไกภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ ขาด
การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ส่วนใหญ่เป็นการสั่งการจากบนลงล่าง
นอกจากการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายแล้ว การป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้และทําความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่ความรู้โดยให้สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และ
องค์กรตรวจสอบภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะป้องกันการคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนเป็นบุคลากรที่สําคัญมากในการพัฒนาประเทศในอนาคต การให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักรู้ ในสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อช่วยผลักดันและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โครงการนี้จึงมีเป้าหมายเป็นเยาวชนคนรุ่มใหม่เป็นหลัก
3. วัตถุประสงค์

1. เพื่ออบรมและจัดค่ายให้เยาวชนและประชาชน จํานวน ๒๐๐ คน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ ให้มีความรู้และความเข้าใจ ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
2. เพื่อสร้างและเชื่อมประสานเครือข่ายประชาชนในการต้านการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่
โดยผ่านโครงการที่ประชาชนร่วมกันคิดขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่ออบรมให้เยาวชนและประชาชนั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ และสร้างจิตสํานึกการตระหนักรับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นช่องทางผลักดัน
และป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยใช้กระบวนการอบรมและการรณรงค์แบบมีส่วน
ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและร่วมกันสร้างเสริมและผลักดันเป็นนโยบายการป้องกันและแก้ ไขการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๖.๒ ประสานและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
๖.๓ ประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากร จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย
๖.๔ กําหนดวันและดําเนินการอบรม
๖.๕ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เยาวชนและประชาชนในในพื้นที่ มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง สิทธิหน้าที่ของตนเอง
ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๒. เกิดภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเกิดการตระหนักและ
เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ มีการจัดการความรู้ที่เป็น Best Practice ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
นําเสนอผลการสรุปนําเสนอผ่านเวทีสาธารณะ ในกิจกรรมวันต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล
4. มีการจัดทําเป็นทําเนียบเครือข่ายประชาชนด้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มา
รับบริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่ม
สูงขึ้น โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของ โรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาล
จะต้องเสียงบประมาณในการดําเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุ
ของปัญหาสุขภาพที่สําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปน
สารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อ
เหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ทําให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง
แนวทางในการ ป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการ

ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคใน ครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นสําหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็น
ปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่ มต้น ที่จ ะเรียนรู้การปลูกผั กด้วยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนัก ใน
ปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
3.2 เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง
4.2 ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขั้นเตรียมการ
- มี ก ารวางแผนการให้ ค วามรู้ แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย แบ่ ง หั ว ข้ อ โครงงาน จั ด ตั้ ง ที ม งานที่ เ ป็ น ผู้
ประสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ
- บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน
6.2 ขั้นปฏิบัติ
- รวบรวมบล็ อกของสมาชิก หรือลิ งค์ภ ายนอกที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับการปลู กและดูแลผั ก
อินทรีย์ เพื่อให้ สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก
- กระตุ้นการนําเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ย น และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน
- จัดให้มีการนําเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
6.3 ขั้นประเมินผล
- การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแล้ว
- มีการสํ ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลู กผั กอินทรีย์เพื่อการ
บริโภค (จํานวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการดําเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแก้ไข ร่วมกัน
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสําหรับให้บริการสมาชิก
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์
10.2 สมาชิกสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง
10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ ความรู้ ส ร้ า งอาชี พ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เป็น
โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ใน
อนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มี
ฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง
โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การ
พึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิ ตที่ส อดคล้ องกับ ศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้ว ยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล ดอนดู่ จึงจัดทําโครงการอบรม
ให้ความรู้การสร้ างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่
3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖2 – กันยายน พ.ศ. 25๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คน
ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด
โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจาก
สังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรม
แล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยา
เสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้เล็งเห็น
ความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และโรงเรียนในเขตตําบลดอนดู่โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
สานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของ
ยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั น อั น
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคี ในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม

3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตตําบลดอนดู่ ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ งานการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาองค์การ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่
เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอัน
พึงประสงค์
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้
สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ ดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการ

พั ฒ นาประเทศชาติ ใ นอนาคต เป็ น อนาคตของชาติ เ ป็น กลุ่ ม คนที่ มี พ ลั ง อั น สํ า คั ญ ที่ ส ามารถช่ ว ยกัน
เสริ มสร้ างกิจ กรรมที่เป็ น ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี พ ลั ง และศั ก ยภาพมาก การกระตุ้ น ให้ เ ด็ ก และเยาวชนกล้ า คิ ด กล้ า ทํ า กล้ า
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่า ของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะ
เป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติ
เพื่อความเจริ ญก้าวหน้ าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีล ธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้
เยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พาน้องท่อง
ธรรมะ” เป็ น โครงการที่ช่วยพัฒ นาเยาวชนโดยการพัฒ นาจิตใจและปลู กฝังจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก่ง
ดี และ มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน คือ
การพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล
โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนา
จิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญา
ในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่ อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิ
ต้านทานให้ กับ ตนเองด้วยคุณธรรม ให้ เป็ นผู้ มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ ความสําเร็จเพื่อ
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่
เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น
ได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต
เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก
การกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบ
ในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ มั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่านิยมในการ ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ จึงได้จัดทําโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง ๔ แห่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน
โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็น
แนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล
สมาธิ ปัญญา เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม
3.4 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง

4. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน ............คน
5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียน..................... ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ .............. เดือน สิงหาคม 25๖2 – ๒๕๖๔
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ร่วมกับโรงเรียนในตําบล
8. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป
9. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
3. พัฒ นาคุณภาพชีวิต ตามหลั กธรรมคํา สอนทางศาสนาให้ อ ยู่ร่ว มกั น อย่ า งสงบสุ ข และ
เหมาะสม
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน
ประชาชนจํ านวนไม่น้ อยเห็ น ปั ญ หาเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชั นเป็ นเรื่อ งที่ย อมรับ ได้ห ากตนเองได้ รั บ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สั ง คมไทยและส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สั ง คมในด้ า นอื่ น ๆ ตามมาอี ก มากมาย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิ จกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด
ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6)

ส่ งเสริ มการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สู งอายุ และผู้ พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และผู้ ด้ อ ยโอกาส และพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นใน
การทําความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและ พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อ ต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ กําหนด
5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้าน การทุจริต

10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์ รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสั งคมอย่างรุนแรงและฝั งรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ องค์การบริห ารส่ วนตําบล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ สําคัญ
ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปั ญหาทุจริตคอร์รัป
ชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึด
มั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มี
จิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทําให้เกิดปัญหาเช่น
ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิด
ผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้
เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาถ่ า ยทอด เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนรู้ จั ก การใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสมดุ ล ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่ง ปัน มี
จิตสํานึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติ จึ งได้จั ดโครงการ สร้ างภูมิคุ้มกัน ทางสั งคมให้ เด็กและเยาวชนองค์การบริห ารส่ ว นตําบลดอนดู่
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้ น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็น
ไทย พระราชบั ญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน ได้
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริ หาร
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่ อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกํ าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ ง การที่ ร ะดั บ คะแนนจะสู ง ขึ้ น ได้ นั้ น การ
บริ ห ารงานภาครั ฐ ต้องมีร ะดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่ า งจากที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ ใ ช้ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ กํ า หนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เป็นหน่ว ยงานของรัฐ ภายใต้โ ครงสร้า งการจั ด
ระเบี ย บบริ ห ารราชการตามหลั กการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจาก
ส่ ว นกลางลงสู่ ท้ อ งถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม การ ปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็ น
หน่ ว ยงานหลั กในการจัดทําบริ การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนใน
ท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่
จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว

เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่ว
ประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มี ก ารประกาศเจตจํ า นงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ สาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ มี ก ารประกาศเจตจํ า นงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ สาธารณะชน อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง - มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ

10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนา
งานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้
มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบั ญญั ติ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้ ก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรื่ อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่นเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่ ว น
ตําบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้

3.3 เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการแสวงหาประโยชน์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
บริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ ว น
ตําบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน
4. เป้ า หมาย/ผลผลิ ต จั ด ทํ า มาตรการด้ า นการบริ ห ารบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่นเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 25๕๘
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มี ม าตรการดํ า เนิ น งานด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
จํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ 3
- การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลมี ค วามโปร่ ง ใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้ น มั กจะประสบปั ญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจ มี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริห าร
ราชการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา
48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 48 วีสติ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ มาตรา 48 เอกูนวี
สติ กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรอง จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจํ าขององค์การบริ หารส่วนตําบล ให้ เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มี
กฎหมาย กํ า หนด หรื อ ตามที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล มอบหมายประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด xxx เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิ
หารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดxxx ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ
ไม่ส ร้ างเงื่อนไขขั้น ตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริห ารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริห ารส่ ว น
ตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปละปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอนดู่ ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณา
ความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งเรื่ องการใช้ดุ ล พินิ จ ของผู้ บัง คั บบั ญชาในการประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ได้
กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
พนักงาน พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ราชการของข้ า ราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่โดยประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอนดู่ ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติร าชการของข้า ราชการ
องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลดอนดู่ เพื่อกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบั ญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนั ก งานองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํา บลจั งหวัด ขอนแก่น เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ย วกับ การบริห ารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริห ารส่ ว นตําบลจังหวัด
กาฬสินธุ์
7. ระยะเวลาดํ า เนิ น การ ช่ ว งระยะเวลา มี น าคม – เมษายน และ กั น ยายน – ตุ ล าคม ของทุ ก
ปีงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
2.2.2 สร้ า งความโปร่ งใสในการบริ หารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จึ งมีกิจ กรรมควบคุ มให้ บุ คลากรฝ่ าย บัญชี กองคลั ง องค์การบริห ารส่ ว นตําบลดอนดู่ จัดทํา
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม ขั้นตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี ความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ บุ คลากรฝ่ า ยบัญชี กองคลั ง มีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิ บัติ ตามระเบี ย บ
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองคลัง
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จํ าแนกวิธีการจั ดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ในการบริห ารงานของหน่ว ยงานด้ว ยความโปร่ง ใสมี
ประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ
6.2 ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการรายงานผลการจั ด หาพั ส ดุ โดยมี ก ารตรวจสอบบุ ค ลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น
การที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ า ย ที่
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมี อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตําบล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีค วามจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบล
3.2 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ สามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลที่ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ
เป็นต้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One
Stop Service) ณ สํานักงานองค์การบริหารส่ว นตําบลดอนดู่ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติ ดต่ อ
สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่ วน
ตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่
ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิว
อัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน
เพื่ อ อํ า นวย ความสะดวกแก่ ป ระชาชน ให้ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจโดยทั ด เที ย มกั น และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้ า นการส่ ง เสริ ม กี ฬ า, ด้ า นการส่ ง เสริม ผู้ สู ง อายุ , ด้ า นการ ส่ ง เสริ ม ผู้ ด้อ ยโอกาส, ด้ า นงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,
ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
ํา
น้ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
และกิจ กรรมเพื่ อ ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดในพื้ น ที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภ ารกิ จ
คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
, ด้านการส่ งเสริ ม อาชี พ , ด้านการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการ ส่ งเสริมศาสนา ศิล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ

9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริก ารสาธารณะให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความพึ ง พอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์ การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
คํานึ งถึงการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดทํา แผนพัฒ นา องค์การบริห ารส่ ว นตําบล การจัดทํ า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้ บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น
ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึง
ต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการ
นี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
รูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิ กจ่ ายตามงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
– ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การ

ตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็น
ช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและ
เกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลดอนดู่ ได้ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะให้ บ ริก ารประชาชนแล้ ว เสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้ างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ
3.4 เพื่ อ เป็ น เกราะป้ อ งกั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ มิ ใ ห้ ก ระทํ า การแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อ
นํามาปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มา
ขอรับบริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความ
เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนํา
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลั กความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค
(Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม
และอื่น ๆ สอดคล้ องกับ มาตรา 8 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดง
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการ
ของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ
บริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ห น้า ที่
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ
6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนํ าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart
Box) มาประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี ก ารจั ด ทํ า แผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก การบริ ห ารจั ด การบ้า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่
ํากว่
ต่ าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือ
ลดขั้น ตอนการทํางานหรื อการบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน

3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรื อการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ดีขึ้นและทําให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทํา
ให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มี
คุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้ การปฏิบั ติร าชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน

6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ
6.4.6 จั ด ทํ า คํ า สั่ ง การให้ บ ริ ก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ด ให้ มี ก าร
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการให้ บ ริก าร เพื่ อ นํ า
จุดบกพร่องในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
10.3 มี ทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารทํ า งานของบุ ค ลากรคํ า นึ ง ถึ ง ผลลั พ ธ์ ในด้ า นการบริ ก าร
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริห ารงานก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้ บ ริ ห ารองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลดอนดู่ ปลั ด องค์การบริห ารส่ ว นตําบล รองปลั ด
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จั ดทําบั น ทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่ งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมาย
อื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึง
ได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการ
แทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ
ถอนอาคาร ต่ อ เติ ม ดั ด แปลงอาคาร เป็ น ต้ น ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ หน้ า ที่ และเสรี ภ าพของ
ประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชน
เกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบ
อํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เป็นไปอย่าง รอบคอบ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้ น มักจะประสบปั ญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่ องจาก ภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่ ง การ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานั ก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้
การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริ ห ารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติ องค์การบริห ารส่วนตําบล พ.ศ.
2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต
และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 48 วี
สติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ มาตรา
48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล และลูกจ้างองค์การบริห ารส่ว นตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่ว นตําบล และรับผิ ดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่น
ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรื อตามที่ น ายกองค์การบริห ารส่ ว นตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการ

ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ง ยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริห ารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริห ารส่ ว น
ตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า
4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้
กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพื่อ น้อมลํารึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทย
ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่
มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์
โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่
แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อมอบโล่ ประกาศเกียรติ
คุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่ง
ของพ่อ และแม่ ที่สําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน ๑๑ ชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ

คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเ ด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
6.5 ดํ า เนิ น การจั ด พิ ธี ก ารมอบโล่ ตามระเบี ย บฯ ในวั น สํ า คั ญ ที่ ต รงกั บ วั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธี
มอบโล่
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2– 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิ ต - มี พ่ อ แม่ ดี เ ด่ น ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของจํ า นวน
กลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับดี - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1
เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ใน
การพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากล
ของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้ องค์การบริห ารส่ ว นตําบลมีห น้าที่ส่ งเสริมการ พัฒ นาเด็ก สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดย
การยกย่ องเชิดชูเกีย รติผู้ ที่มีความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบ
รางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม

2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป
3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การสาธารณสุ ข สั งคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้ว ยความเสี ยสละ เป็นที่ยอมรับของสั งคมและสมควรเป็ น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน ........... คน
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรี องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตํ าบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละตําบลภายใน เขตองค์การบริหารส่วนตําบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอนดู่เป็นประธานในพิธี
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีที่เป็น
บุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการทุจริ ตทุกระดับ ทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงจัดให้มี
การยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เป็ น แบบอย่ าง เพื่อปลุ กกระแสการสร้างสั งคมแห่ ง ความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดี แ ละ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คลที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง
ที่ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีจํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้ เป็ น ที่ป ระจักษ์ผ่าน ทางสื่ อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริห ารส่วนตําบลดอนดู่ เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริห ารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิ ดชอบ
จํ า นวน 65 ตารางกิ โ ลเมตร ประกอบด้ ว ย ๑ ตํ า บล 12 หมู่ บ้ า น มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 8,270 คน
ครั ว เรื อนจํ านวน 2,070 ครั ว เรื อน ในการ บริห ารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมุ่งส่ งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความ ต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จํานวน 12 หมู่บ้าน
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่
บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลและ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
(16) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามา เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทํา
หน้าที่ในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแล ทุกข์สุข
ของพี่น้องประชาชนในชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละ
ชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ใน
การดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็ นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการชุมชนมา ด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
3.2 เพื่อยกย่ องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมให้มีขวัญและกําลังใจ
4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่
จนครบวาระการดํารง ตําแหน่ง จํานวน ๑๑ ชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อัน สํ าคัญในการพั ฒ นา สั งคมสู่ ความอยู่ เย็น เป็ นสุ ข โดยเฉพาะเน้น การส่ งเสริ ม และสนั บสนุน ให้ ค น
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่าง
แก่ประชาชนตําบลดอนดู่ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ อย่างสม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ โดยการมอบใบ
ประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลที่ควร
ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลั ก
คุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้น ที่ดํ า เนิน การ พื้น ที่ในเขตองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลดอนดู่ ตําบลดอนดู่อําเภอหนองสองห้ อ ง
จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีค่านิยม ยกย่อง
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
เกีย รติบุ คคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่ อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่ องบุ คคล เด็กและเยาวชน ที่ให้ การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้ า น
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ก่
สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็ น ขวัญและกําลั งใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่ว มสนับสนุนและส่ งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลดอนดู่
5. สถานที่ ดํ า เนิน การ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๑ -๑2 ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้ อง จังหวั ด
ขอนแก่น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ............................... (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอน.......................... (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดง.......................................(เด็กและเยาวชน)

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2– 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นําแนวทางการ
ย้
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทํา
การผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้ง
พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตร
เพื่อ การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบ
กับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายใน
ลั ก ษณะเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอี ก ครั้ ง การปลู ก ผั ก สวนครั ว รั้ ว กิ น ได้ จึ ง เป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจ
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญ สามารถใช้
บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้ง ช่วง
และปริมาณน้ําฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรในพื้นที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไม่
สามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ํา ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกร เหล่านี้
จะอาศัยําจากชลประทานในช่
น้
ว งแรกของการปล่ อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึง
สถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงอย่าง
มาก โดยองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุ นปัจจัยการผลิต ซึ่งมี
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้ําน้
น้ อยเพื่อปลูก ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืช
ตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้ําน้
น้ อย แทนการปลูก
ข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้ําน้
น้ อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทําํา
น้ 1 ไร่ ใช้น้ํา 1,738 ลูกบาศก์เมตร
ขณะที่ พื้นที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ํา 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการดําเนินการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ตําบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จาก การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลดอนดู่คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้

ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีก
ทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน
จึง ได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้ เ ป็น
วิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็น
ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ประจําศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลดอนดู่
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี
5.3 มอบใบประกาศนี ย บั ตร และแต่งตั้งให้ เป็นวิทยากรประจําศูนย์ เรียนรู้โ ครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.4 ประชาสั มพัน ธ์ศู น ย์ เรี ยนรู้ โ ครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ ศูนย์ส าธิตเกษตร
ผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ งานส่งเสริมการเกษตร สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ ผ่ า นการอบรมสมั ค รใจเข้ า ร่ ว มโครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ สนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสานดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลดอนดู่ได้
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศูนย์เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรั บ สิ่ งของต่างๆ ที่เอื้อให้ เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริห ารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมิน
การ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการ
พั ฒ นาวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน ภายในองค์ ก รที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นทีม่ ีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจ กรรม “การจั ด ทํา ข้อตกลงการปฏิบัติร าชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดให้มีการจัดทํา
ข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง
และให้ มีการลงนามจั ดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํ านัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อให้หน่ว ยงานระดับสํ านัก/กอง/ฝ่ าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖2-๒๕๖๔
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผล
การปฏิบั ติร าชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่ าง
ชัดเจน โดยจั ดทํา ข้อตกลงการปฏิบั ติราชการ ในระดับสํ านัก/กอง/ฝ่ าย เพื่อให้ การดําเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การ บริหารส่วน
ตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวั น ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่ว มของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ กําหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ กรณี ที่ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
๕
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
4
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
3
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
2
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
1
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ยังให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความ
ร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.
แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการ
ตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ ดําเนินการ
ทางวินั ย กองวิช าการและแผนงาน มีห น้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริต
แต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํ า กั บ ดู แ ลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ การเป็ น ไปตามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด และมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนิ นการรั บเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว
ได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตั วชี้วัด /ผลลัพธ์ เจ้ าหน้ าที่รั บ ผิ ดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย

มุ่งเน้ น การสร้ างธรรมาภิบ าลในการบริห ารงาน และส่ งเสริมการ มีส่ ว นร่ว มจากทุกภาคส่ ว นในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนิน การ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ ยึ ดมั่น ในคุณธรรมจริ ย ธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสํ าคัญ ของภัยของการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่ ว น
ตําบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ตําบลดอนดู่อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบผลและความคื บ หน้ า ของการดํ า เนิ น การ
ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้ าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จั ด ให้ มี แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในช่ อ งทางที่ เ ป็ น การอํ า นวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บั ญ ญั ติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่ง
ได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการ
ร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ (ภายในศูนย์บริการร่วม
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ )
6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด

6.4 มีการจัดประชุมให้ ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
ขึ้น
2. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการไว้ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรอง
สําเนาข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ

5. พื้นที่ดําเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้ เกิด
ความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีความโปร่งใสในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสํ าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทน
ชุมชน จํานวน 80 คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้
จั ด ทํ า มาตรการ “เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ สํ า คั ญ และหลากหลาย” ขึ้ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชน สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลั กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย

3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ก าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
ดอนดู่”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้
ตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทาง ช่ อ งทางที่
หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ
ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้ งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ ต้อง
ปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ องค์การบริหารส่วนตําบล ให้
สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการ
สร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่ อ
เทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับ
และให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และ
ยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่ า นทางสื่ อ ประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ , สื่ อ วิ ท ยุ , โทรทั ศ น์ , สื่ อ Social network ผ่ า นทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย

6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล สื่อมวลชน
และประชาชน
4. เป้า หมาย เพื่อผลิตสื่อประชาสั มพันธ์เผยแพร่ภ ารกิจขององค์การบริห ารส่ว นตําบลดอนดู่ ให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จั ด ทํ า แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล และคู่ มื อ การให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล
4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
4.9 จัดทําของที่ระลึก
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.13 จัดทํา spot
4.14 เสียงตามสาย
4.15 อื่นๆ
5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์ การ
บริหารส่วนตําบล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ซึ่ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็น
ตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและมี
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้า ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น โดยเฉพาะการดํา เนิน กิจการที่จ ะมีผ ลกระทบต่อความเป็น อยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจั ด ทํ า ทบทวน ปรั บ ปรุ ง แผน ชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพแผนชุ ม ชน และสนั บ สนุ น ให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุม ชนและท้ อ งถิ่ น ของประชาชน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่ ได้
ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการ
นําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไปกองสวัสดิการ สังคม
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจําปี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน
3.3 เพื่อให้ ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒ นาสี่ ปีขององค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๑ ชุมชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ สําหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน
เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดํ า เนิ น การ จั ด เวที ป ระชุ ม ประชาคมชุ ม ชน และจั ด ให้ มี ก ารพิ จ ารณาร่ า งแผนชุ ม ชน
จํานวน ๑๑ ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ๓๒,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒ นา
ท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วน
ตําบล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รั บการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่
3.3 เพื่อเสริ มสร้ า งความสั ม พั นธ์อั นดี ร ะหว่า งบุล ากรขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตํา บลกั บ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดํ า เนิน การ ให้ บ ริ การในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๗๔๒๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ –๐๑๙๘๕๘
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๔,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มี ส ถิ ติ จํ า นวนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น ประจํ า สั ป ดาห์ / ประจํ า เดื อ น ทํ า ให้ เ ห็ น ว่ า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข
ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทั้งในด้ านการรั กษาพยาบาลและการส่ ง เสริ มสุ ขภาพ และการป้อ งกันโรค เพื่อมุ่งเน้ น ให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ รั บ ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะจาก
ประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 25๖2 – กันยายน 25๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่เคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํา โครงการองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่เคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจ
ดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้อง
คิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม
ทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริห ารส่วนตํา บลกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นํ า บริ ก ารในหน้ า ที่ ข องทุ ก ส่ ว นงานขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบล ออกไปให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนหมุ น เวี ย นชุ ม ชนต่ า งๆ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ทั้ ง หมด ร่ ว มกั บ การประชุ ม เวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน

5. พื้นที่ดําเนินการ
กํ า หนดให้ อ อกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเคลื่ อ นที่ ร่ ว มกั บ การประชุ ม เวที ป ระชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ โดย แบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมใน
การประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชน ทั้ง 17 ชุมชน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมใน
การประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน)
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสั มพัน ธ์ใ ห้ ป ระชาชนทราบล่ ว งหน้ า ทางเสี ยงตามสาย และรถประชาสั ม พั น ธ์
เคลื่อนที่
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดํ า เนิน การ กําหนดออกให้ องค์การบริห ารส่ ว นตําบลเคลื่ อนที่ร่ว มกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม ของทุกปี
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่อย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ ในเขตองค์ การบริห ารส่ ว นตํา บล มีโ อกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตํา บลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ งเรื่ องราวหรื อร้องทุกข์อันมีลั กษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้ อมที่มี เหตุ
เดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ าหน้า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เหตุ เดื อ ดร้ อ นรําคาญ
(เจ้าหน้าที่ภายในที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขฯ)
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ
5.3 รั บ แจ้ งโดยตรงหรื อรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่อ งราวร้องทุกข์ องค์การบริห ารส่วนตําบล
ดอนดู่
5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่
1) ไปรษณีย์
2) โทรศัพท์
3) โทรสาร
4) เว็บไซต์

5) เฟสบุ๊ค
6) ตู้รับฟังความคิดเห็น
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้ เกิดการปฏิบั ติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจั ดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มี
องค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ และแผนพัฒ นาสี่ ปี องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลดอนดู่ ให้ ส อดคล้ องกับประเด็นหลั กการพัฒ นาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ กําหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
จํานวน ๑๔ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ บางตําแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้อง
ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลในตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วมาดํ า รง ตํ า แหน่ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า
แผนพัฒ นาองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลดอนดู่ แทนกรรมการฯ ที่ ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน
ระเบียบกําหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ดอนดู่ แ ละร่ า งแผนพั ฒ นาสี่ ปี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่ อต้านการ
ทุจริต
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
จึงได้จัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตําบลประจําปี ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะในการ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และรายงานการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน
แพทย์ ป ระจํ าตําบล อาสาสมัครสาธารณสุ ข สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตําบล กลุ่ มอาชีพต่างๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 600 คน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔)
7. งบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้าง
แผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อ
ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไข
จากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ ชุมชนได้รับ
การเรี ย นรู้ รู้ จั กชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทํา
โครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็น
พลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒ นาอย่ า งมี เป้ าหมายมีช่องทางในการแก้ ไขปัญหาของชุมชนได้ อย่า งเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝั งทัศนคติ
ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ อย่างแข็งขันสํ าหรั บ การทํางานของ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทํา
หน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิ ทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให้
การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งจะส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการได้ อย่า งถู กต้ องตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่ นองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ

6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลง
วันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนตําบล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบั ติร าชการขององค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบลดอนดู่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ปีละ
2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ทราบ เพื่อนําผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่
3) จั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลและแบบรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่มอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จั ดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ พร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามแนวทางและวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห ารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามา
มีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้ส อดคล้ องกับแนวทางและ วิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
4. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบีย บ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยรั บ ตรวจว่ า เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็ น หลั กประกัน การใช้ และระวัง ทรั พ ย์สิ นต่ างๆ ของส่ ว นราชการเป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุกหน่วยงาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริห ารส่วนตําบล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริ ห ารงาน ด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ให้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบี ย บ ข้อบั งคับ คําสั่ ง และมติคณะรัฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรัก ษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ จึงได้มีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
กําหนด เป็นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่

2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําบลดอนดู่ ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่ อ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับ ดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วน
หนึ่ งอาจเกิดจากการกําหนดหน้ าที่และมอบหมายงานในหน่ว ยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีําซ้
่ซ้ อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ / 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 –
25๖๔)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิ บั ติ ใ นหน่ ว ยงานเป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบและอยู่ ใ นกรอบของกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มี ร ายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ตามมาตรฐาน ข้ อ 6 ที่ เ สร็ จ ตาม
กําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลดอนดู่ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
สิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วย
รั บ ตรวจจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภายในด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัด
วางระบบควบคุ ม ภายใน เพื่ อ นํ า ความเสี่ ย งที่ มี ห รื อ คาดว่ า จะมี แ ละจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ มที่มี
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลเพื่ อป้ องกันหรือลดความเสี ยหาย ความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ

3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการ
ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี
6.2 หั ว หน้ าส่ ว นราชการขององค์ การบริห ารส่ ว นตํา บลดอนดู่ นําแผนการปรับปรุง การ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผล
การดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
6.5 รายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ กํากับดูแลอย่า งน้ อ ยปีล ะหนึ่ งครั้งภายในเก้ าสิ บวั นนั บจากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด

4.2 การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบการปฏิ บั ติ หรื อ การบริ ห าร
ราชการตาม ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่ว นร่ว ม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลขององค์ก าร
บริหารส่วนตําบลดอนดู่เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็น ธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุ แต่งตั้ง องค์การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลดอนดู่ ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คั บ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด
อื่น รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
– มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

- มีการติดประกาศประชาสั มพันธ์ที่บอร์ดประชาสั มพันธ์ขององค์การบริหารส่ วนตําบล
ดอนดู่
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ก.อบต.) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ รับมติ คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
(ก.อบต.) การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้ดําเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ก.อบต.) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จะ
ออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มมี ติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ก.อบต.) การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มี ก ารจั ด ทํ า ประกาศหลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวทางนากรปฏิ บั ติ ง าน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพือ่ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณา

ความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลตํ าบลดอนดู่ ออกคําสั่ ง การเลื่ อนขั้น เงิ นเดื อนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – พ.ศ. 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบั ติงานด้านการคลั งเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสื อสั่ งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖2 – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทํา
ใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้ วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ จึ งจํ าเป็ น ต้องมี กระบวนการขั้น ตอนที่ถู กต้ อ ง มีความสุ จริต ส่ งผลให้ การดําเนิน งานเกิ ด
ประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน

- สรุ ป ผลการรั บ จ่ า ยเงิ น ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่ ให้ ป ระชาชนทราบทาง
ช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น ทางเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และเสี ย งตามสาย หอกระจายข่ า ว เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก าร บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้
ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
จากตั ว แทนชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มโดยผ่ า นช่ อ งทางหรื อ กลไกในการร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่ ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุม้ ค่า
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่ว มเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มี
การแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ให้ความสําคัญใน

การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชน
ไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ผลลั พ ธ์ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่ มี ค วามโปร่ ง ใส โดยมี ตั ว แทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรั บ พั ส ดุ การตรวจการจ้ างและการควบคุ ม งานก่ อ สร้า ง เป็ น กระบวนการที่มี
ความสําคัญที่จะบริหารสัญญา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และเข้ า ใจ เงื่ อ นไข
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความ
เสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล อื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูก
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและ
การตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อ
ความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการ
ตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๒)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ผลลัพธ์ คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
เงื่ อ นไข และหลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง มาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ประจํ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
เป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ ยงกับการ กระทําผิ ดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ า ใจ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ จํานวน 24 คน รวม 30 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตําบลดอนดู่ ได้เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้ อมที่จ ะรั บ ภารกิจ และการจั ดบริ การให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่
รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเอง
และสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน ๑๒ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหน่วยงาน ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารั บการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอนดู่
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอนดู่ ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบล
ดอนดู่
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ

10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน 24 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง
แต่ถึงแม้จะเป็น อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้
องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลมีบ รรยากาศการทํางานแบบมีส่ ว นร่ว มและมีประสิ ทธิภ าพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์ก รและลดการทุจริต นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตําบลดอนดู่ จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้ ส มาชิ ก สภาร่ ว ม เป็ น คณะกรรมการในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน 24 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจ
การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบั ติงานขององค์การบริหารส่ วนตําบลดอนดู่ เล็ งเห็ นถึงความสํ าคัญของ
บทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จํานวน 24 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํา บลดอนดู่ เป็นคณะกรรมการร่ว มในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
จํานวน ๒ คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๔ คน

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๔ ศูนย์
รวม ๘ คน
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูล
แจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้าน
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ ข องพวกพ้ อ ง โดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมายและศี ล ธรรม เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ห น้ า ที่ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์
รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันในระดับองค์การบริหารส่วนตําบล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริ ตที่เกิดขึ้น ในหน่ว ยงานภาครัฐ ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่า งมาก
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติ องค์การบริห ารส่ว นตําบล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดั บท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่ง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนดู่ มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี เศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่ งจํ าเป็ น โดยเฉพาะเครื อข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่พิจารณาแล้วเห็นว่า การมี
เครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี ความ
เข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่
5. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
6. วิธีดําเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
2. จัดทําฐานข้อมูล บุ คคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุ กแห่ ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ กับบุคคล
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนดู่

