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ส่วนที่ 1 
 

บทนาํ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ  
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่  ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่  การ
กระจายอํานาจลงสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ สําคัญเพื่อ
ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก  การ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน  
สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ  ทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้  กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทําให้
เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน  ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นทีก่ารสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ ทุจริต
มากยิ่งข้ึน  
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  กลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่าน้ี  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  ผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทํา
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าที่  ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น  พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลีย่นจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา  การทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

 

2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลําดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน  ในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับ
ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน การ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทําให้การทุจริตเปน็ปัญหาที่สาํคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา  ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมศัีกดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  รูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร  จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปูองกันการ
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ทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติ
การด้านการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่องโปร่งใสใน
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทํางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมี
ส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  

   1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน 
   2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันรวมถึงประชาชนในพื้นที่ 
  3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
  4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกจิการขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 

 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
  6) ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย 
  7) องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
  9) องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม 
  10) องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 

 
 
 



แผนปูองกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 7 
 

4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ  
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง  
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก  เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่  มี
จิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้าน  การ
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายใน
การเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังน้ี 
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แผนปฏิบตักิารปอ้งกันการทุจรติ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจําของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
 (2)โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
 (3) โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม 
 (4) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน 

 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

30,000 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

30,000 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

30,000 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

30,000 
 
 

0 

 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
(1) กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมหาวัน” 
(2) มาตรการ “ส่งเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 

- 
 
 

0 

 
 
 

- 
 
 

0 
 

 
 
 

- 
 
 

0 
 

 

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
(2) มาตรการ “จัดทําคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 

- 

 
 
 
 

0 
 
 
 

- 

 
 
 
 

0 
 
 
 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทนต่อ
การ
ทุจริต 
1. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทนต่อ
การ
ทุจริต 

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักพื้นที่สีเขียว 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 

10,000 
 
 

 

1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
1) โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 

1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม
การเพาะเห็ด ม. 10, 11 
2) โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

60,000 
 

100,000 

 
 
 

- 
 

100,000 

 
 
 

- 
 

100,000 

 
 
 

- 
 

100,000 

 

1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1) โครงการวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรม
และนันทนาการ  
2) โครงการหนูน้อยมารยาทงาม
อย่างไทย 
3) โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบลดงมหาวัน 

 
 

60,000 
 
 
 

0 
 

0 
30,000 

 
 

60,000 
 
 
 

0 
 

0 
30,000 

 
 

60,000 
 
 
 

0 
 

0 
30,000 

 
 

60,000 
 
 
 

0 
 

0 
30,000 

 
 
 
 
 

1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบลดงมหาวัน 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 

1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบลดงมหาวัน 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 

มิติที่ 1 รวม      3  มาตรการ 
     2  กิจกรรม 
   11  โครงการ 

360,000 300,000 300,000 300,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

1) กิจกรรมประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือน
ตําแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
1) มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบตัิให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
1) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1) กิจกรรมจ้างสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
2) กิจกรรมการจัดทําคู่มือบริการ
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕5๘    
 
 

 
 
 
 
 

12,000 
 

0 

 
 
 
 
 

12,000 
 

0 

 
 
 
 
 

12,000 
 

0 

 
 
 
 
 

12,000 
 

0 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจ
หน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขัน้ตอน
และระยะเวลาการดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผู้มี
อํานาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน  
บุคคลในการ
ดําเนินกจิการก 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม  
1)กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

 
 
 

- 

 
 
 

0 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลทีใ่หค้วาม
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
1) โครงการคัดเลือกคนดีศรีท้องถิ่น
ตําบลดงมหาวัน 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 

 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
1) มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
 

 

  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ
ที่ไดด้ําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
 

 

  2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบดําเนินการให้เปน็ไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 

มิติที่ 2 รวม 6 มาตรการ 
6 กิจกรรม 
1 โครงการ 

17,000 17,000 17,000 17,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชา
ชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวันให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 

0 
 
 
 

 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาการคํานวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้
1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน และการรับ
เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการ
คลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1)  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหา
วัน” 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชา
ชน 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเหน็ของประชาชน ในการ
ดําเนินกจิการ ตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิน่ 
1) โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ดงมหาวัน 
2) มาตรการการดําเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน  

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 

 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 
1) โครงการ  อบต.ดงมหาวัน สัญจร 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้อ้งเรียน/
รอ้งทุกข์รับทราบ 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กี
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ 
1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ดงมหาวัน 
3) โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย 
4) โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 
 

 
 
 

0 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
 

20,000 

 
 
 

0 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
 

20,000 

 
 
 

0 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
 

20,000 

 
 
 

0 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชา
ชน 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กี
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสด ุ
1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง  
 

 
 

0 
 
 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                                           
1) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 

มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ 
2 กิจกรรม 
5  โครงการ 

120,000 120,000 120,000 120,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริม 
สร้าง
และ
ปรับ 
ปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจ 
สอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปก 
ครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดนิ
กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการ
จัดทําระบบควบคุมภายในให้          
ผู้กํากับดูแล  
1) กิจกรรมการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน  
 

0 0 0 0  

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดําเนนิการให้มี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล 
- 

- - - -  

๔.๒ การ
สนับสนนุให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การสอบ
พนักงานจ้าง 
 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริม 
สร้าง
และ
ปรับ 
ปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจ 
สอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปก 
ครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒ การ
สนับสนนุให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได ้

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ                                      
1.) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว ้
1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 

150,000 

 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
1) กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 

5,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
- 

- - - -  

มิติที่ 4 รวม 0 มาตรการ 
6 กิจกรรม 
0 โครงการ 

155,000 155,000 155,000 155,000  
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ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3 
 

1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศใหก้้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ

กระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม๑๘จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสงักดัเพื่อตระหนักถึงการสรา้งจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทํา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพ้นักงานเจา้หน้าที่องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิ นชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
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6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลดงมหาวันบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น

คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการดําเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ      สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ

สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
โครงการท่ี 2 
1. ชื่อ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาํเปน็ในการทาํงาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว ย่อมมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
ตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มี
ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บคุลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ
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และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี
มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการ
ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน 

ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดีย่ิงข้ึน 2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน 57 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
7.1 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
7.2 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดกิจกรรมการเข้าวัดในวันสําคัญทางศาสนา 
7.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
7.4 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร

ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 

โครงการท่ี 3 
1. ชื่อ : โครงการ พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน เป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนประกอบกับปริมาณ
บุ ค ล า ก ร เ พิ่ ม ม า ก ข้ึ น  ทํ า ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ย า ก ลํ า บ า ก  
จึงจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยใช้
หลักธรรม มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน จึงได้จัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
ประจําปีขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งปลุกจิตสํานึกในหน้าที่ของบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างให้บุคลากรใน
องค์กรมีความสามัคคี เกิดการทํางานเป็นหมู่คณะ มีความร่วมมือกันมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่ออบรมขัดเกลาจิตใจของบุคลากรให้มีจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึน 
3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่าง

เหมาะสม 
4. เป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน จํานวน 50 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. วิธีการดําเนินการ  

6.1 เสนอโครงการจัดกิจกรรม 
6.2 ดําเนินการจัดทํากจิกรรมโดยนําคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและ

พนักงานจ้าง จํานวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
6.3 ประเมินติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6.4 สรปุผลการดําเนินงานเสนอคณะผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการดําเนินการ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหา

วันเกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 4 
1. ชื่อ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวัน” 
2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดง

มหาวันพ.ศ. 2554โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
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กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมหาวัน” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ 

3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทั่วไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. วิธีดําเนินการ 
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้ทางเว็บไซต์  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 

พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ดงมหาวัน” 
2. หลักการและเหตุผล 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหา
วัน พ.ศ. 2554 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทํา โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้นําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม 
     ดังนั้น เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเปน็ที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบรหิารส่วน
ตําบลดงมหาวันไดจ้ัดทํามาตรการ “สง่เสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน” ข้ึน เพื่อใหบุ้คลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาํทุกระดบันําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชนห์รือการมผีลประโยชน์ทบัซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากบัความประพฤติของข้าราชการทีส่ร้างความโปรง่ใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิานที่
ชัดเจน 
และเป็นสากล 
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น 
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผูร้ับบริการและประชาชน 
ทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนไดเ้สีย 
3.4 เพื่อใหเ้กิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยใหฝุ้ายบรหิารใช้อํานาจในขอบเขต สร้าง 
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บงัคับบญัชาติอประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 
3.5 เพื่อปอูงกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสรNาง 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การ
บรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. วิธีดําเนินการ 
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันเพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มสี่วนร่วมรบัรู้และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปรง่ใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
งานธุรการ สํานักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การ
บรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
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โครงการท่ี 2 
1. ชื่อ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผลด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560 – 2564) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึน

ไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. วิธีดําเนินการ 
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 

อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตสํานึก 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
โครงการท่ี 1 

1. ชื่อ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบตัิหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทาํดังกลา่วอาจเกดิข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัด
อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการ
แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร 
เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลดงมหาวันเพื่อให้พนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันมีจิตสํานึก ค่านิยม 

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมายพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีการดําเนินการ  จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลลัพธ์พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการท่ี 2 
1. ชื่อ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 
ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครั ฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซอ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจรยิธรรมเกี่ยวกับการปูองกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตบุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลดงมหาวัน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

         1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
         1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการท้องถ่ินไทยรวมใจภักดิร์ักษ์พื้นที่สีเขียว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรง
ฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุา
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวใน
พื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวันจึงได้จัดทําโครงการ “โครงการทอ้งถ่ินไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นทีส่ีเขียว” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมอืงน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้จัดทําโครงการนี้
ข้ึนมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหา
วันเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน  
 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย

ร้อนแก่ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน ดงมหาวันต้น  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลดงมหาวันอําเภอดงมหาวันจังหวัดดงมหาวัน  
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6. วิธีดําเนินงาน  
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อ

ปลูกต้นไม้  
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ 10,000 บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.2 ทําให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.2 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
โครงการท่ี 1 

1.ชื่อโครงการ 
 ให้บรกิารรับชําระภาษีนอกสถานที่และวันหยุดราชการ  
 

2.หลักการและเหตุผล 
 การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดย
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีปูาย  แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน แผนปฏิบัติ
งานการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องทีแ่ละแผนปฏิบตัิงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  เพื่อที่จะจัดเก็บ
ภาษีให้ได้ตามเปูาหมาย  มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีปูาย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ให้กับประชาชนเข้าใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
 อบต.ดงมหาวัน  จึงควรมีการให้บริการประชาชนในเขตตําบลดงมหาวัน โดยออกบริการรับชําระภาษีนอก
สถานที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี สร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้มหีน้าที่ชําระภาษีและแก้ไขปัญหา
ภาษีค้างชําระ อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มาติดต่อขอชําระ
ภาษีและเพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วตําบลดงมหาวันต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเรียบรอ้ยตามเปูาหมาย 
 2.เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรูก้ับผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในเรื่องภาษีฯ 
 3.เพื่อลดปญัหาภาษีค้างชําระ 
 4.เพื่อสร้างสมัพันธภาพที่ดีระหว่างกํานัน,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน กับ อบต.ดงมหาวัน 
 5.อํานวยความสะดวกสบายให้กบัประชาชนผู้มาติดต่อชําระภาษี 

6.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างอบต.ดงมหาวันกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชน ด้านงบประมาณและการพัฒนาท้องที่ 
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4.กลุม่เป้าหมาย 
กํานัน ผู้ใหญบ่้านและประชาชน ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีในเขตตําบลดงมหาวัน 

 

5.วิธีดาํเนินการ 
 1.จัดทําโครงการใหบ้ริการรบัชําระภาษีนอกสถานที่และวันหยุดราชการเสนอนายกอบต.ดงมหาวัน 
พิจารณา 

2.ประสานกํานันผู้ใหญ่บ้านทราบเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนนิงานตามโครงการและประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ ตําบลดงมหาวันทราบ 
 3.ดําเนินตามโครงการ 
 4.สรปุและประเมินผลการจัดทําโครงการ 
 

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
 

7.ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 
 ปี 2561 – 2564 
8.สถานท่ีดําเนินการ 

พื้นที่หมูบ่้านในเขตตําบลดงมหาวัน จํานวน 12 หมู่บ้าน 
 

9.งบประมาณโครงการ 
 จํานวนงบประมาณทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ  10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยแยก
รายละเอียดโดยประมาณดังนี ้
 1.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ                         เป็นเงิน     5,000 บาท 
 2.ค่านํ้าด่ืม เพื่อบริการประชาชนจัดเกบ็ภาษีนอกสถานที่ 12 หมู่บ้าน            เป็นเงิน       500 บาท 
 3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์,ค่าปูายโครงการ,ค่าแผ่นพับ ฯลฯ    เป็นเงิน    4,500 บาท 
    ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกนัได้ 
 

10. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ชําระภาษี 
 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.จัดเกบ็ภาษีได้ตามเปูาหมาย 
 2.กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี 

3.ภาษีค้างชําระน้อยลง 
4.เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกํานัน ผู้ใหญบ่้าน และประชาชนกับ อบต.ดงมหาวัน 
5.ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอชําระภาษี 
6.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้รกิารของ อบต.ดงมหาวัน 
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1.2.3 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการท่ี 1 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด  
2.  หลักการและเหตุผล 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับให้
ดําเนินการไปตามทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งภายใต้ภาวการณ์ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้น้อมนําหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางแก้ปัญหา จากความหมายและหลักการ
ในการจัดการศึกษาน้ันต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการนําและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ เรียนรู้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต
สามารถนําหลักนี้ไปคิดปฏิบัติอย่างกว้างขวางหลากหลายอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  เล็งเห็นความสําคัญ   ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้ประชาชนมีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต  เพื่อสอนให้ประชาชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจากความสําคัญดังกล่าวจึงเกิดเป็น
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง การเพาะเห็ด 

3. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
2 เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมรีายได้เพิ่มและลดรายจ่ายในครัวเรอืน  

4.  เป้าหมาย 
       4.1  เชิงปริมาณ 

                        - ประชาชนในพื้นที่ หมูท่ี่ 10 จํานวน  3๐  คน 
  - ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 11 จํานวน  3๐  คน 

                           4.๒  เชิงคุณภาพ                                                                                                                           
             - ผูเ้ข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
และสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ อีกทั้งยังมคีวามรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
5.  สถานที่ดําเนินการ 
  -หอประชุมหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10  
  -หอประชุมหมุบ๋้าน หมูท่ี่ 11 
6.  ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๗.  วิธีการดําเนินงาน 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
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2. เชิญวิทยากรที่มีความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

๘.  งบประมาณ 
               ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕61 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน

ส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการสง่เสรมิเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ 10  ตั้งไว้  30,๐๐๐  บาท 
หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 30,000 บาท  
9.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
                      การสังเกต/ สอบถาม 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  10.1  กลุม่เปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
                   10.2  กลุ่มเปูาหมายมรีายได้เพิ่มและลดรายจ่ายในครัวเรอืน   
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัฒนาชุมชน  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
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        1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

        1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซือ่สัตย์สุจริต 
    โครงการท่ี 1 
    1. ชื่อ : โครงการวันสําคัญทางพุทธศาสนา   และประเพณีท้องถิ่น แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 
     ลักษณะโครงการ        กิจกรรมพิธีหลอ่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 
     2. หลักการและเหตุผล   
         วันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนา  วันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่  ณ 
ที่ใดที่หนึ่ง  ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนดเป็นระยะเวลา  ๓  เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้  โดยไม่ไป
ค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า จํานําพรรษา  พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติ สําหรับพระสงฆ์โดยตรง 
ละเว้นไม่ได้ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม  การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๘ ของทุกปี (หรือ
เดอืน ๘  หลังถ้ามีเดือน ๘ สองหน)  ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือเป็นโอกาสดีที่จะบําเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัด
ทําบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนาซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสําคัญอื่น ๆ คือ  มีการถวายหลอดไฟ หรือเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน้ําฝน (ผ้าวัสสิกสาฎก) แก่พระภิกษุสงฆ์ และการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงในวันข้ึน ๑๕  คํ่า เดือน ๑๑ หรือ
วันออกพรรษา 
         องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  มีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ การบริการสาธารณะอีกภารกิจหนึ่งคือ การบํารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน โดยมีแนวทางอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัติมาต้ังแต่ด้ังเดิม    ประเพณีหนึ่ง
ที่สําคัญคือประเพณีถวายเทียนพรรษาที่คณะผู้บริหาร    สมาชิกสภา  พนักงาน  อบต.ดงมหาวัน สภาวัฒนธรรม
ตําบลดงมหาวัน   ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลดงมหาวัน  และชมรมผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน และ ร่วมกับ
ประชาชนในตําบลดงมหาวัน  ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตตําบลดงมหาวันและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา 
       3.วัตถุประสงค์ 
 3.๑   เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ดงมหาวัน สภาวัฒนธรรมตําบล     ดงมหาวัน  
ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน เด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชนถือโอกาสฟังเทศน์ ฟัง
ธรรม  จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนในเทศกาลวันเข้าพรรษาให้กับวัดในเขตตําบลดงมหาวัน    
 3.๒  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ดงมหาวัน สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน  
ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน  เด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชน  มีความสามัคคีใน
หมู่คณะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 3.๓  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ดงมหาวัน สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน  
ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน  เด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสืบทอดและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
       4. เป้าหมาย 
  4.๑ ด้านปริมาณ 
                      กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี ้

๑. คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน อบต.ดงมหาวัน 
๒. สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน 
๓. ชมรมกํานัน-ผู้ใหญบ่้านตําบลดงมหาวัน 
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๔. ชมรมผูสู้งอายุตําบลดงมหาวัน 
๕. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน,โรงเรียนบ้านร่องหวาย,โรงเรียนบ้านปงเคียน 

      ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม,ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านปงเคียน, 
                           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย 
      ๗. เยาวชนและประชาชนตําบลดงมหาวัน  
               4.๒ ด้านคุณภาพ 
             กลุ่มเปูาหมาย   ได้จัดกิจกรรมและสง่เสรมิอนุรกัษ์ประเพณีวัฒนธรรมของตําบลดงมหาวัน  ตาม
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและ ถวายเทียนพรรษา  ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา 
          5.วิธีดําเนินการ 
 5.๑   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน  อบต.ดงมหาวัน สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน    
ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านตําบลดงมหาวัน และชมรมแกนนําผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน ประชุมร่วมกันกําหนดการหล่อ
เทียนและถวายเทียนพรรษาและวัดที่จะถวายเทียนพรรษา 
 5.๒   กองการศึกษาฯ อบต.ดงมหาวัน  ร่วมกับวัดดงมหาวัน  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ ตาม
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา 
 5.๓   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงาน อบต.ดงมหาวัน  สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน 
ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านตําบลดงมหาวัน และชมรมแกนนําผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน  เด็กและเยาวชน และ
พุทธศาสนิกชน ร่วมกันพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ตลอดจนร่วมทําบุญและฟังเทศน์ 
 5.๔   ประเมิน  ติดตามผล  การจัดกิจกรรม 
 5.๕   สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเสนอคณะผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ประจําปงีบประมาณ 2561-2564 
7. สถานท่ีดําเนินการ 
 พื้นที่วัดในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
8.งบประมาณ 
 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10.การติดตามประเมินผล 
          10.๑ จากจํานวนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน อบต.ดงมหาวัน สภาวัฒนธรรมตําบลดง
มหาวันชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านตําบลดงมหาวันและชมรมผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน และพุทธศาสนิกชน 
  10.๒ จากแบบสอบถาม 
  10.๓ จากแบบสมัภาษณ์ 
  10.๔ ติดตามการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ดงมหาวัน สภาวัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน  
ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน  เด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชนถือโอกาสฟังเทศน์ 
ฟังธรรม  จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนในเทศกาลวันเข้าพรรษาให้กับวัดในเขตตําบลดงมหาวัน    
  ๑๐.๒  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ดงมหาวัน สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลดง
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มหาวัน  ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน  เด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชน  ได้มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
  ๑๐.๓  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ดงมหาวัน   สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลดง
มหาวัน ชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน   เด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสืบทอด
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
 
โครงการท่ี 2 
1. ชื่อ : โครงการหนูน้อยมารยาทงามอย่างไทย 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้เด็กไทยไม่ค่อยที่จะเคารพผู้ใหญ่มากนัก อันเนื่องจากเด็กในปัจจุบันได้รับเอาวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติมาใช้กับการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมาก และพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะคอยอบรมเด็กมาก
เนื่องจากการดําเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทํางานและไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานของ
ตนเอง ทําให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดี  

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม จึงได้จัดโครงการหนูน้อยมารยาทงามอย่างไทย ข้ึน เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมารยาทงามตามแบบไทยที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเด็ก และเป็นนโยบายของทางศูนย์ที่
มุ่งเน้นให้เด็กได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยในด้านมารยาท เด็กทุกคนจะได้รับการฝึก
มารยาทไทยที่จะนําไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การรับของจากผู้ใหญ่ การกราบพระแบบ
เบญจางค์ประดิษฐ์ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้กบัเด็กๆ อย่างสม่ําเสมอ และให้เด็กๆ ได้นําเอาไปใช้ที่บ้าน หรือ
สถานที่ต่างๆและในโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป  
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อปลูกฝงัใหเ้ด็กมมีารยามที่ดีงามอย่างไทย 
 3.2  เพื่อให้เดก็ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.3  เพื่อให้เดก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
4.  กลุม่เป้าหมาย 

เชิงประมาณ 
         4.1  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม  จํานวน  34  คน 
  4.2  ครูผู้ดูแลและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านสันไทรงาม    จํานวน  2  คน 

เชิงคุณภาพ 
4.4 เด็กมีมารยาทที่ดงีามตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
5.  วิธีดําเนินการ 

5.1  ประชุมช้ีแจงผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5.2  เสนอโครงการ  
5.3  ดําเนินการตามโครงการ                                    

           53.1 ครูผู้ดูแลเดก็ฝึกให้เด็กรูจ้ักการยกมือไหว้ ขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การ
รับของจากผู้ใหญ่ การกราบพระแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ 
  5.3.2 ให้เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ได้ปฏิบัติทัง้ในโรงเรียน และที่บ้าน   

5.4  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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 5.5  ประเมินผลโครงการ 
5.  ระยะเวลาดาํเนินการ 4ปี (ปี 2561-2564) 

 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หมาย
เหต ุ

ภาคเรียนที ่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
ระยะเวลาดําเนินการ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย  

1. กําหนดโครงการ/
กิจกรรม 

 -            

2. เสนอโครงการ/กจิกรรม   -            
3. ดําเนินการตามโครงการ              
4. ประเมินผล /สรุป / 
รายงานผล 

          -   

6.  สถานท่ีดําเนินการ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านสันไทรงาม   ตําบลดงมหาวัน  อําเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย 
7.  งบประมาณ 
             - ไม่ใช้งบประมาณ 
8.  การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.เด็กมมีารยาทที่ดีงามตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

แบบประเมิน แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เด็กมีมารยามที่ดีงามอย่างไทย 
 9.2  เด็กไดเ้รียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 9.3  เด็กนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้อย่างเหมาะสมกบัวัย 
โครงการท่ี 3 

1. ชื่อ  : โครงการปลกูผักปลอดสารพิษ 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ผัก” คือหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ให้วิตามินและเกลือแร่ที่จําเป็นต่อการ
เจริญเติบโต และรักษาสมดุลของร่างกาย มีใยอาหารที่ช่วยเรื่องระบบการย่อยและขับถ่าย โดยเฉพาะ “ผักสด” คน
ไทยนิยมบริโภคกันมาก แต่ถ้าผักสดน้ันๆ ปนเปื้อนสารเคมี จากที่มีประโยชน์ก็จะกลายเป็นมีโทษต่อร่างกายทันที 
ดังนั้นการบริโภคผักปลอดสารพิษ ทําให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ “ผักปลอดสารพิษ ” หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่
ไม่มีการใช้สารเคมีในการปูองกันและกําจัดศัตรูรวมทั้งไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืชผัก การปลูกผักให้
ปลอดสารพิษเป็นการนําเอาวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านพันธ์ุผัก ความอุดม
สมบรูณ์ของดิน การปูองกันและกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว หลักการใน
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การปลูกพืชผักให้ปลอดสารพิษ โดยยึดหลักการการไม่ใช้สารเคมีจะยึดหลักการนําเอาวิธีการปู องกัน และกําจัด
ศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันหรือวิธีผสมผสานทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค และรักษา
สภาพแวดล้อม 
 ดังนั้นทางศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านสันไทรงาม   จึงร่วมกบัผูป้กครอง ได้จัดทําโครงการปลกูผกัปลอดสารพิษ 
เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้บริโภคพืช ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคม ี
3.  วัตถุประสงค์ 
       3.1  เพื่อให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค 
            3.2   เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปลูกพืชผักสวนครัว 
            3.3  เพื่อใหเ้ด็กและผูป้กครองได้ร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่ม 
4.  กลุม่เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

4.1 ครูผู้ดูแล ผู้ดูแลเดก็ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน 
4.2 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 34  คน 
4.3 ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 34  คน 
เชิงคุณภาพ 
4.4 เด็กมีความรู้ความสามารถและทักษะการปลกูพืชผักสวนครัว และได้บริโภคพืช ผัก ผลไม้ทีป่ลอด
สารพิษ สารเคม ีจากความร่วมมอืระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบนัการศึกษา 
4.5 ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการปลูกผกัปลอดสารพิษ (ผู้ปกครอง) 

 5.  วิธีดําเนินการ 
5.1  ประชุมช้ีแจงผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5.2  ดําเนินการตามโครงการ  

     5.2.1    นัดหมายเตรียมอปุกรณ์ต่างๆ  
5.2.2    ทําแปลงผกัสวนครัว พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยพลวนดิน พรอ้มลงเมล็ดปลูก 
5.2.3    ช่วยกันดูแลใส่ปุ๋ย รดนํ้า พืชผัก 

       5.4  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
          5.5  ประเมินโครงการ 
6.  ระยะเวลาดาํเนินการ 4ปี (ปี 2561-2564) 

 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หมาย
เหต ุ

ภาคเรียนที ่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
ระยะเวลาดําเนินการ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย  

1. กําหนดโครงการ/
กิจกรรม 

 -            

2. เสนอโครงการ/กจิกรรม   -            
3. ดําเนินการตามโครงการ              
4. ประเมินผล /สรุป / 
รายงานผล 

          -   
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7.  สถานท่ีดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านสันไทรงาม 
8.  งบประมาณ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ 
 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. เด็กมีความรู้ความสามารถและทักษะการปลูก
พืชผักสวนครัว และได้บริโภคพืช ผัก ผลไม้ที่
ปลอดสารพิษ สารเคม ีจากความร่วมมือระหว่าง
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา 

การสงัเกต แบบประเมินการเข้าร่วม
โครงการ  

3. เด็กร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วม
โครงปลูกผักปลอดสารพิษ 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            1  เด็กมผีักปลอดสารพิษไว้บริโภค 
            2   เด็กได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปลูกพืชผกัสวนครัว 
            3  เด็กและผูป้กครองได้ร่วมกันทํากจิกรรมกลุม่ 
 

โครงการท่ี 4 
๑.ชื่อ :   โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลดงมหาวัน 
๒.หลักการและเหตุผล 

      ปัจจุบันสังคมไทยได้เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของเราไปแล้วก็ว่าได้  ดังเช่นเด็กและเยาวชนไทยส่วนมากจะใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลโดยไม่ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลจริง  ซึ่งการเรียนรู้ผ่านสื่อเหล่าน้ันเป็นเพียงภาคทฤษฎี  อาจจะไม่ได้รับข้อมูล
ตามความเป็นจริงไม่มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติและเข้าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยตนเอง        
       ดังนั้นจึงจําเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจปลูกฝังเยาวชนมีจิตสึกนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนต่อสังคมและประเทศชาติ เกิดจิตอาสาตอบแทนผืนแผ่นดินเกิดรู้คุณค่าความสําคัญของทุกชีวิต 
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือสังคม  ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันในชุมชนและสามารถ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในชุมชนของตนเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จักมากข้ึน โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเพื่อปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจําวัน 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เ พื่ ออบร มส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ ยาวชนตํ าบลด งมหา วันได้ รั บ ความรู้ และพัฒ นาใน เ รื่ อ งกา ร
พัฒนา E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ และ I.Q (Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง 
           ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ในเรือ่งการปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุันและการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคม และสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มจีิตสาธารณะ 
 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit
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   ๓.๓ เพื่อสง่เสรมิให้ความรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและทํากจิกรรมให้เกิดความสัมพันธ์รักใคร่
กลมเกลียวกันในท้องถ่ิน 
          ๓.๔ เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับความรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน) 

๔.กลุม่เป้าหมาย 
กลุ่มเด็กและเยาวชนในตําบลดงมหาวัน จํานวน  ๕๐ คน จาก ๑๑ หมู่บ้านตําบลดงมหาวัน 

๕.สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 - อาคารเอนกประสงค์ อบต.ดงมหาวัน 
 - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จ.เชียงราย 
๖.วิธีการดําเนินงาน 

๖.๑. จัดทําโครงการนําเสนอเพือ่ขออนุมัต ิ
๖.๒. ติดต่อวิทยากรและบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบส่วนต่างๆ 
๖.๓. เตรียมสถานที่  เอกสาร วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ 

๗.ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

  ๘.งบประมาณในการจัดโครงการ 
    งบประมาณ จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 ๙.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เยาวชนตํ าบลดงมหา วันได้ รั บความรู้ และพัฒนาในเ รื่ องการพัฒนา  E.Q. (Emotional 
Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ และ I.Q (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การ
ใช้เหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง 
           ๙.๒ เยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับความรู้และการพัฒนาในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปจัจบุันและ
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม 
   ๙.๓ เยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับการเรียนรูก้ารอยูร่่วมกันและทํากจิกรรมให้เกิดความสัมพันธ์รักใคร่กลม
เกลียวกันในท้องถ่ิน 
          ๑๐. การประเมินผล 

๑๐.๑.จากแบบสอบถามและแบบทดสอบจากผู้เข้ารับการอบรม 
          ๑๐.๒.จากการสังเกตพูดคุยสอบถามจากผูเ้ข้ารบัการอบรม 
 

1.3.2 สรา้งจิตสาํนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
โครงการท่ี 1 
๑.ชื่อ :   โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลดงมหาวัน 
๒.หลักการและเหตุผล 

      ปัจจุบันสังคมไทยได้เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของเราไปแล้วก็ว่าได้  ดังเช่นเด็กและเยาวชนไทยส่วนมากจะใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลโดยไม่ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลจริง  ซึ่งการเรียนรู้ผ่านสื่อเหล่าน้ันเป็นเพียงภาคทฤษฎี  อาจจะไม่ได้รับข้อมูล
ตามความเป็นจริงไม่มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติและเข้าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยตนเอง        
       ดังนั้นจึงจําเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจปลูกฝังเยาวชนมีจิตสึกนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าใจบทบาท

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit
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หน้าที่ของตนต่อสังคมและประเทศชาติ เกิดจิตอาสาตอบแทนผืนแผ่นดินเกิดรู้คุณค่าความสําคัญของทุกชีวิต 
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือสังคม  ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันในชุมชนและสามารถ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในชุมชนของตนเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จักมากข้ึน โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเพื่อปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจําวัน 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เ พื่ ออบร มส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ ยาวชนตํ าบลด งมหา วันได้ รั บ ความรู้ และพัฒ นาใน เ รื่ อ งกา ร
พัฒนา E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ และ I.Q (Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง 
          ๓.๒ เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปจัจบุันและการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคม และสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มจีิตสาธารณะ 
   ๓.๓ เพื่อสง่เสรมิให้ความรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและทํากจิกรรมให้เกิดความสัมพันธ์รักใคร่
กลมเกลียวกันในท้องถ่ิน 
          ๓.๔ เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับความรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน) 

๔.กลุม่เป้าหมาย 
กลุ่มเด็กและเยาวชนในตําบลดงมหาวัน จํานวน  ๕๐ คน จาก ๑๑ หมู่บ้านตําบลดงมหาวัน 

๕.สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 - อาคารเอนกประสงค์ อบต.ดงมหาวัน 
 - การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
๖.วิธีการดําเนินงาน 

๖.๑. จัดทําโครงการนําเสนอเพือ่ขออนุมัต ิ
๖.๒. ติดต่อวิทยากรและบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบส่วนต่างๆ 
๖.๓. เตรียมสถานที่  เอกสาร วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ 

๗.ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

  ๘.งบประมาณในการจัดโครงการ 
    งบประมาณ จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 ๙.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เยาวชนตํ าบลดงมหา วันได้ รั บความรู้ และพัฒนาในเ รื่ องการพัฒนา  E.Q. (Emotional 
Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ และ I.Q (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การ
ใช้เหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง 
           ๙.๒ เยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับความรู้และการพัฒนาในเรื่องการปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ปจัจบุันและ
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม 
   ๙.๓ เยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับการเรียนรูก้ารอยูร่่วมกันและทํากจิกรรมให้เกิดความสัมพันธ์รักใคร่กลม
เกลียวกันในท้องถ่ิน 
          ๑๐. การประเมินผล 

๑๐.๑.จากแบบสอบถามและแบบทดสอบจากผู้เข้ารับการอบรม 
          ๑๐.๒.จากการสังเกตพูดคุยสอบถามจากผูเ้ข้ารบัการอบรม 
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1.3.3 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
โครงการท่ี 1 
๑.ชื่อ :   โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลดงมหาวัน 
๒.หลักการและเหตุผล 

      ปัจจุบันสังคมไทยได้เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของเราไปแล้วก็ว่าได้  ดังเช่นเด็กและเยาวชนไทยส่วนมากจะใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลโดยไม่ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลจริง  ซึ่งการเรียนรู้ผ่านสื่อเหล่าน้ันเป็นเพียงภาคทฤษฎี  อาจจะไม่ได้รับข้อมูล
ตามความเป็นจริงไม่มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติและเข้าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยตนเอง        
       ดังนั้นจึงจําเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจปลูกฝังเยาวชนมีจิตสึกนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เ ข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนต่อสังคมและประเทศชาติ เกิดจิตอาสาตอบแทนผืนแผ่นดินเกิดรู้คุณค่าความสําคัญของทุกชีวิต 
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือสังคม  ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันในชุมชนและสามารถ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในชุมชนของตนเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จักมากข้ึน โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเพื่อปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจําวัน 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เ พื่ ออบร มส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ ยาวชนตํ าบลด งมหา วันได้ รั บ ความรู้ และพัฒ นาใน เ รื่ อ งกา ร
พัฒนา E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ และ I.Q (Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง 
          ๓.๒ เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปจัจบุันและการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคม และสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มจีิตสาธารณะ 
   ๓.๓ เพื่อสง่เสรมิให้ความรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและทํากจิกรรมให้เกิดความสัมพันธ์รักใคร่
กลมเกลียวกันในท้องถ่ิน 
          ๓.๔ เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับความรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน) 

๔.กลุม่เป้าหมาย 
กลุ่มเด็กและเยาวชนในตําบลดงมหาวัน จํานวน  ๕๐ คน จาก ๑๑ หมู่บ้านตําบลดงมหาวัน 

๕.สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 - อาคารเอนกประสงค์ อบต.ดงมหาวัน 
 - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จ.เชียงราย 
๖.วิธีการดําเนินงาน 

๖.๑. จัดทําโครงการนําเสนอเพือ่ขออนุมัต ิ
๖.๒. ติดต่อวิทยากรและบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบส่วนต่างๆ 
๖.๓. เตรียมสถานที่  เอกสาร วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ 

๗.ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

  ๘.งบประมาณในการจัดโครงการ 
    งบประมาณ จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 ๙.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เยาวชนตํ าบลดงมหา วันได้ รั บความรู้ และพัฒนาในเ รื่ องการพัฒนา  E.Q. (Emotional 
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Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ และ I.Q (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การ
ใช้เหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง 
           ๙.๒ เยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับความรู้และการพัฒนาในเรื่องการปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ปจัจบุันและ
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม 
   ๙.๓ เยาวชนตําบลดงมหาวันได้รับการเรียนรูก้ารอยูร่่วมกันและทํากจิกรรมให้เกิดความสัมพันธ์รักใคร่กลม
เกลียวกันในท้องถ่ิน 
          ๑๐. การประเมินผล 

๑๐.๑.จากแบบสอบถามและแบบทดสอบจากผู้เข้ารับการอบรม 
๑๐.๒.จากการสังเกตพูดคุยสอบถามจากผูเ้ข้ารบัการอบรม 

2. การบริหารราชการเพือ่ปอ้งกนัการทุจรติ 
          2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารตัวอย่าง  

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : กิจกรรม “ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่” 
2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุกยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากสว่นกลางลงสู่ทอ้งถ่ินและเปน็กลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเปน็หน่วยงานหลกัในการจดัทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน  
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ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่น
ทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่า
กันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนทํางานในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมจีํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ  จึงมีโอกาสหรอื
ความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานใน
หน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึน
ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนั้น จึงมี
ความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่ีหรอืหลัก
ธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยการจัดทําแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ี 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มีการประกาศ

เจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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          2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อน ตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
โครงการท่ี 1 
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
     พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน
เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผล
ไดต้้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการ
ทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทาํงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปรง่ใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อยา่งแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนสตําบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการ
มีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซือ้จัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม กฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบัวา่ด้วยการนัน้และหลกัเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
    ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรง่ใส และตรวจสอบการทาํงานได้ จึงไดจ้ัดให้มมีาตรการสร้างความโปรง่ใสในการ
บรหิารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบคุคลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
3.2 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจ์ากการปฏิบัติงานด้านบรหิารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันใหม้ี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา 
ทํางาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดหลักเกณฑ ์การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง โยกย้าย โอนเลือ่นตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงาน
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บุคคลของพนกังานส่วนตําบล พ.ศ. 2545 
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
6.4 ด ำเนินกำรบรหิำรงำนบุคคลตำมหลกัธรรมำภิบำล 
6.5 สรปุผลกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ป ี(ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน จํานวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหนา้ที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตําบลมีความพึงพอใจตอ่ระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่า
ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ได ้
 
โครงการท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
     องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เป็นหนว่ยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ทั้งที่เป็นหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนสตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีก
มากมายในการใหhบริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหนว่ยงาน ระดับสํานัก กอง และฝุายตา่ง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งตอ่การให้บริการ ทําให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหนา้ที ่สง่ผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนสตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
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ที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไป  เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มคา่ ตาม พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนสตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 59 (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อนุมัต ิมาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและ  ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ เป็นไป
ตามที่นายกองค์การบริหารสว่นตําบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
รองนายกองค์การ บริหารส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้าไม่มี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย ดังนั้น  เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอน
การให้บริการและไม่สรา้งเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัติของผ_ูบริหารทกุระดบั 
3.4 เพื่อปอูงกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิชอบใน 
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทําคําสัง่มอบหมายงานของนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ จํานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 
-นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลมอบหมายใหร้องนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
-นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลมอบหมายใหป้ลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนงัสอืสัง่การ 
6.2 จัดทําหนงัสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอํานาจใหป้ฏิบัติราชการแทนรบัทราบและถือปฏิบัต ิ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
   4 ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัตริาชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รบัอยู่ในระดับด ี
- ประชาชนได้รับความสะดวก  
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : กิจกรรม  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
– จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
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ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลทีด่ําเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวันและหมู่บา้นต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 

ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน - สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  

10.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 
         2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการใหhบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 

แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : กิจกรรม การจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันมีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตาม

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัด
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จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาํบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในท้องถ่ิน นั้นองค์การบริหารส่วนตําบลใน
ฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะ
ทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/
๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่แจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี
โครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิตจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึน

ไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์กา รบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ งบประมาณ  12,000 บาท/ป ี 
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9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิตผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบล จํานวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลผลิต – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 - การให้บริการสาธารณะมี

ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 

โครงการท่ี 2 
1. ชื่อ : กิจกรรม การจัดทําคู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕5๘    
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา 
เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ ประชาชน

ต้องผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต ดําเนินการ
ต่าง ๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสราง
ภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ ธุรกิจของประเทศในเวที
การคาโลก 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้จัดทําคูมือสําหรับประชาชน เพื่อเปนคูมือที่แสดงใหประชาชน
รับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา 
เอกสารและหลักฐานที่จําเปนอยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก ใหแกประชาชน และเปนไปตามเจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรบับรกิารของประชาชน โดยใหขอมูลที่ ชัดเจนเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช ประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ  
2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน

ของประเทศ  
4) เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สําหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ขออนุมัติดําเนินการจัดทําคู่มือ 
6.2 แจ้งแต่ละสํานัก/กอง เพื่อจัดทําคู่มือ  
6.3 สรุปข้อมูลการจัดทําคู่มือฯ  
6.4 รายงานให้ผู้บริหารทราบ  
6.5 ปิดประกาศการจัดทําคู่มือฯ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 



แผนปูองกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 55 
 

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ประโยชนตอผูรับบริการ  
- ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน  
- ไดรับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปรงใส  
- ไดรับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการมารับบริการ  
- มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อนํามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป  
ประโยชนตอผูใหบริการ  
- ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ ทุจริตคอรรัปช่ัน      
- สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑที่วางไวเพื่อนํามาปรับปรุงการ ใหบริการ  
- พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

       2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 
      2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีทีผ่่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง
กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึด
กรอบแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลดงมหาวัน  
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4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันอําเภอดงมหาวันจังหวัดดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสาํรวจงานบรกิารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 6.4 มีระบบการรับฟังข้อ
ร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบรกิาร และมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่  
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทํา

ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน  
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1. ชื่อ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนดงมหาวันภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

4. เป้าหมาย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
หรือหัวหน้าส่วน/ผู้อํานวยการกอง   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล หรือ หัวหน้าส่วน/ผู้อํานวยการกอง  เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบล หรือ หัวหน้าส่วน/ผู้อํานวยการกอง ที่

ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  โครงการส่วนราชการทุกส่วน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 

ตลอดจนการอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

          2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2. หลักการและเหตุผลสังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิง

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิด
ชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน  
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น  

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

จํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน/ปี  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวันสื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : โครงการคัดเลือกคนดีศรที้องถ่ินตําบลดงมหาวัน  
2. หลักการและเหตุผล 

 ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์  ซึ่งมีอิทธิพล และมสี่วนชักจูงให้คนไทยห่างไกลจากวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ 
เรียบง่าย และสงบสุข เข้าสูส่ังคมวัตถุนิยม  และบริโภคนิยมอย่างรุนแรง  ในขณะนี้นั้น ยังมีบุคคลอีกจํานวนหนึ่งที่
พยายามรักษาคุณค่าและความดีงามของวัฒนธรรมไทยที่แท ้รวมถึงการพยายามประยุกต์ ดัดแปลงสร้างสรรค์ และ
ผสมผสานความดีของวิธีของวิถีชีวิตเก่าและใหม่ให้สามารถดําเนินไปได้ด้วยดี  ตลอดจนบุคคลที่ได้ประกอบคุณงาม
ความดีและทําคุณประโยชน์เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรอืงใหท้อ้งถ่ินในพื้นที่ตําบล สมควรไดร้ับการยกย่องสรรเสริญ
เป็นอย่างยิง่ในฐานะทีเ่ป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพื้นที่  และเป็นผูส้ืบทอดมรดกภูมิปญัญาท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป 

 ดังนั้น สภาวัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของบุคคล  ที่ได้สร้างคุณงามความดีและประโยชน์ของทอ้งถ่ิน  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงึได้กําหนดจัดโครงการ
คัดเลือกคนดีศรีตําบลดงมหาวัน ประจําปี 2558 ข้ึน เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและ
หน่วยงานที่ทําคุณประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดขีองคนในท้องถ่ินสบืต่อไป 

3. วัตถุประสงค์   
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรตบิุคคล/องค์กรที่ทําประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน และงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ในพื้นที่ตําบล 

4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ คัดเลือกบุคคล/องค์กร ทีม่ีผลงานด้านการทําประโยชน์ต่อท้องถ่ิน และงานด้านการสง่เสรมิ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่ตําบล เพือ่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ จํานวน 5 ด้าน คือ  

1. ด้านผู้บรหิารหรือผู้นําที่บําเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมในท้องถ่ิน 

2. ด้านผู้มีจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

3. ด้านสื่อมวลชนเพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

4. ด้านผู้ประกอบการที่บําเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถ่ิน 

5. ด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สาขาต่างๆ 
 
 
 
 



แผนปูองกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 59 
 

เชิงคุณภาพ  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นคนดีศรีตําบลดงมหาวัน  มีความภาคภูมิใจ และเป็น 

แบบอย่างที่ดีในสงัคม และร่วมทําประโยชน์ต่อสังคมในทอ้งถ่ิน  และร่วมกันอนุรกัษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ให้คงอยู่ตลอดไป 

5. สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. พ.ร.บ. เทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 13 พ.ศ. 2552 

 2. พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

 3. พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเตมิฉบบัที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 (1-30) 
 4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เรือ่ง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 

 5. หนังสอืเวียนกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ข้อ 2.3 

6. วิธีการดําเนินการ 

 1. จัดทําโครงการเพื่อเสนอของอนุมัตงิบประมาณในการดําเนินการ 

 2. จัดประชุมเพื่อพิจารณากําหนดเกณฑ์การคัดเลอืกฯ 

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกฯ 

 4. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคล หน่วยงานในพื้นที่ทราบและส่งผลงาน 

 5. คณะกรรมการดําเนินการพจิารณาคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก 

 6. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหผู้ท้ี่ได้รับการคัดเลือก 

 7. จัดทําสรุปและทําเนียบคนดีศรีตําบล  
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สภาวัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน 

9. งบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น 5,000  บาท 

 1. ขอรับการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- จากองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน จํานวน 5,000 บาท  
10. การติดตามประเมินผล 

 ดัชนีวัดความสําเร็จ  จํานวนผูส้่งผลงานเข้าร่วมโครงการ 

 วิธีวัดและประเมินผล   จํานวนผลงานที่สง่ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เอกสารสรปุและประกาศผลการคัดเลือก 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ได้รับการคัดเลือก เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างทีด่ีในท้องถ่ิน และร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปญัญา
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนะธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม ร่วมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ร่วมส่งเสริม และยกย่องผู้ทําความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  ได้เผลแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทําให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีกําลังใจที่จํา
ทําความดีต่อไป  ตลอดจนเยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินมีแบบอย่างที่ดีในการร่วมกันทําความดีเพื่อท้องถ่ิน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
     จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการระเมิน
ที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป9นหลกัรวมถึงข้อเท็จจรงิของการ
ทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจัจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการตอ่ตา้นการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเ่ป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการตอ่ตา้นการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
     ดังนั้น องค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวัน จึงไดจ้ัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน 
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
3.2 เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปรง่ใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างสว่นราชการกบัผูบ้รหิารท้องถ่ินทีม่ีดัชนีในการ 
ประเมินการปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสมัพันธ์พรอ้มแจง้ให้ทกุส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
 

          2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอสิระ” 
2. หลักการและเหตุผลกลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินแต่ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจรติจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดง

มหาวันจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอสิระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้จากผู้กํากบัดูแลและองค์กรอสิระ อาทิ - การ

รับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน - การรบัการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด - การรบัการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดาํเนินการ ระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
8. งบประมาณ ดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอสิระ  
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรยีน”  
2. หลักการและเหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง เบาะแส
ด้วยตนเองฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมหาวันในการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันข้ึน เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รบัทราบหรอืรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานทีส่อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเ์กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตัง้เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 กําหนดผูร้ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัตงิานและ

ดําเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรง่ใสและเป็นธรรม  

7. ระยะเวลาดาํเนินการ ระยะเวลา 4 ปี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันตามคู่มือดาํเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวันโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง  
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3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน  
          3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ  
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ: มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันใหม้ีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้ น 
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้ให้มีสถานที่
สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมหาวันให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่ วนตําบลดงมหาวันโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สทิธิและหน้าทีข่องตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจรงิ  
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลดงมหาวัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวันจํานวน 1 แห่ง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเป็นปจัจบุัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพสัดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมลูครบตาม
รายการที่กําหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบรกิารอินเตอรเ์น็ตสําหรบัใหบ้รกิารประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเกบ็สถิตผิู้มารบับริการและสรุปผลเสนอผูบ้รหิาร  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ ระยะเวลา 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
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8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการ

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมายระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีส่ําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหห้น่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูทีส่ําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอื่นๆดงันั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจงึได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่สําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลกัขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงงา่ย  
3.2 เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รบับริการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิตมีข้อมลูประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก

มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการพื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการจัดให้มีข้อมลูข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
- งบประมาณรายจ่ายประจําป ี 
- แผนการดําเนินงาน  
- แผนอัตรากําลงั  
- แผนการจัดหาพัสด ุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผูบ้รหิารท้องถ่ิน  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ ระยะเวลา 4 ปี ปีงบประมาณ 2561 -2564 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  ทุกสํานัก/ทุกกอง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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โครงการท่ี 2 
1. ชื่อ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลงั พัสดุ และทรัพยส์ินขององค์การ

บรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครอืข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหม้ีความ
เข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา

พัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารทีส่ําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบรหิารงานของ

องค์การบรหิารส่วนตําบลทําใหล้ดการทุจริตและประพฤติมชิอบ มีความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน  
 
 
3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการท่ี 1 
     1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตําบลดง
มหาวัน” 
     2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
     ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
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เผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) เสียงตามสายของหมู่บ้าน ทั้งนี ้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ 
หนา้ที่และเข้าถึงข้อมลูตามภารกจิหลักขององค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวันไดง้า่ยและสะดวกมากข้ึน 
     3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รบับริการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพื่อใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนทีเ่ข้าถึงประชาชนไดง้า่ย 
     4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
      5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
      6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 
- บอร์ดหนา้สํานักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีเจ้าหนา้ที่ให้บริการประจําและใหป้ระชาชนสบืค้นไดเ้อง 
- จัดสง่เอกสารเผยแพรร่ายงานประจําป ี
- ประกาศผ่านเว็บไซต/์เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
     8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     สํานักงานปลัด อบต.ดงมหาวัน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาํเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสขุอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ: โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลดงมหาวัน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบันที่ 6 พ.ศ. 
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2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2 พ.ศง 2559 และตามหนังสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท. 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม  2558 เรื่อง แนวทางและหลักเฏณฑ์การ
จัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัมนาท้องถ่ินสี่ปี โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ ที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินคํานึงถึงสถานะการเงนิการคลังท้องถ่ิน และความ
จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการมาประกอบการพิจารณารวมทั้งวางแผนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุก
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดในการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว องค์การ
บรหิารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้ทําโครงการจัดทําแผนพฒันาตําบลดงมหาวันข้ึน 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อสง่เสรมิ  สนับสนุนใหห้มู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูร้่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ 

ร่วมกันจัดทําแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 
3.2 เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนตําบลดงหมาวันมีแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เปูาหมายพฒันาที่ชัดเจน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน/เจ้าหนที่ของอบต.ดงมหาวัน 

คณะกรรมการพัฒนาอบต.ดงมหาวัน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.ดงมหาวัน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน ประชาชนในเขตตําบลดงมหาวัน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ในเขตพื้นที่ตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีการดําเนินการ  
6.1 เสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัต ิ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการ 
6.3 ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6.4 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกบัโครงการ 
6.5 ดําเนินดครงการฯ 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ระยะเวลา 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
8. งบประมาณดําเนินการ งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการส่งเสริมสนับสนุนใหห้มูบ่้านเกินกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกันที่จะได้พฒันาและสามารถร่วมกัน

จัดทําแผนพฒันาตําบลดงมหาวัน จํานวน 11 หมู่บ้าน 
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โครงการท่ี 2 
1. ชื่อ : มาตรการการดําเนินงานศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเ ป็นการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อรบัทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้องหรือ

นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกป่ระชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดง

มหาวัน  
3.3 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกบัประชาชนในพื้นที่  
4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้

เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 จัดทําคําสั่งแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและ

เร่งด่วน  
5.4 แจ้งผลการปฏิบัตงิานใหผู้้ร้องทราบ  
6. ระยะเวลาดาํเนินการ  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 

16.30 น. โดยช่องทางร้องทกุข์/ร้องเรียน ดังนี ้ 
6.1 งานนิติการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข 053-172130 โทรสารหมายเลข 053-172130 
6.3 ทางเว็บไซต ์ 
6.4 ทางไปรษณีย ์ 
7. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดสอ่ง

ดูแลสังคมและการอยูร่่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การ
บรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรงุตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
9.3 แจ้งผลการดําเนินการใหผู้้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน  
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : โครงการ  อบต.ดงมหาวัน สัญจร 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  ร่วมกับรพ.สต.บ้านดงมหาวัน  รพ.สต.ตําบลดงมหาวัน    
  รร.อนุบาลดงมหาวัน  รร.บ้านร่องหวาย  รร.บ้านปงเคียน  และอาสาสมัครสาธารสุขมลูฐาน  
          2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวันเป็นหน่วยราชการสว่นท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น จัดให้มีและบํารุงรักษานํ้าและทางบกรักษาความสะอาดของถนน ปูองกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ คุ้มครองดูแล และบํารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันรัฐบาล
ได้ถ่ายโอนภารกิจอํานาจและหน้าที่บางอย่างให้ท้องถ่ินได้บริหารจัดการปกครองในลักษณะที่ทําให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ินมากข้ึน  
         เพื่อเป็นการให้ความรู้   ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ดงมหาวัน   องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  ร่วมกับรพ.สต.บ้านดงมหาวัน   รพ.สต.ตําบลดงมหาวัน   รร.
อนุบาลดงมหาวัน    รร.บ้านร่องหวาย   และ รร.บ้านปงเคียน   อาสาสมัครสาธารสุขมูลฐาน  ให้ความรู้ระเบียบ
กฎหมายและให้บริการแก่ประชาชน   นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่โดยใช้แนวทางตามหลักธรร
มาภิบาล  ๖  หลัก คือ  หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม,  หลักความโปร่งใส,  หลักการมีส่วนร่วม,  หลักความ
รับผิดชอบ, หลักความคุ้มค่า เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนที่มีต่อ อบต.ดงมหาวัน และ
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 6  
        3. วัตถุประสงค์ 

๒.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาท อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

๒.2  เพื่อให้เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมระหว่างอบต. กับประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ 
2.3  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารท้องถ่ิน

จากภาคประชาชน 
2.4  ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ และสามารถพึ่งพา

ตนเองได้และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

          4. เป้าหมาย 
 - ประชาชนในพื้นที่ตําบลดงมหาวัน จํานวน 11 หมู่บ้าน/ละ 60 คน 
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          5. วิธีการดาํเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 5.2 จัดประชุมร่วมกบัส่วนราชการ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

5.3 เชิญฝุายปกครองทุกหมูบ่้านเข้าร่วมโครงการฯ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม
ของโครงการ ฯ 

5.4  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจัดการประชุมพบปะพูดคุยกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อรับ
ฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยหมุนเวียนไปทุกหมู่บ้าน  

5.5  พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ออกบริการประชาชน ในด้าน
ต่างๆ นอกสถานที่ โดยมีสํานักงานปลัดรับฟังปัญหาและช้ีแจงภารกิจหน้าที่, กองช่างให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานการต่อเติมอาคารบ้านเรือนของประชาชน, กองคลังบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ และส่วนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมให้ความรู้ด้านพื้นฐานการศึกษาจริยธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

5.6  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ เช่น บริการตรวจสุขภาพ
ประชาชน, การจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการ ,รับฟังความคิดเห็นในโครงการต่าง ๆ ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้ดําเนินการแล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ  

5.7  ส่งเสริมการดูแลด้านสาธารณสุขบริการเพื่อสุขภาพ เช่น บริการตรวจวัดสายตา  ช่ังน้ําหนัก    วัด
ความดัน เบื้องต้น  แก่ประชาชน โดยร่วมกับ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดงมหาวัน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลดงมหาวัน , อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจําหมู่บ้าน  

5.8  สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลโครงการฯ 
6. สถานท่ีดําเนินการ 
  - พื้นที่ ๑๑ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ ระยะเวลา 4 ปี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณในการดําเนินงาน 
 งบประมาณตั้งไว้เป็นจํานวนเงิน  5๐,๐๐๐ บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาท อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

9.2  เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน   ส่วนราชการในพื้นที่  และองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน  

9.3  ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน  

9.4  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.5  ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง 
10. ตัวชี้วัดโครงการ 
 การประเมินโครงการใช้วิธีจัดทําแบบสอบถามสํารวจความพงึพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 11.1 อบต.ดงมหาวัน 
           11.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงมหาวัน  
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11.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดงมหาวัน 
11.4 โรงเรียนอนบุาลดงมหาวัน 
11.5 โรงเรียนบ้านปงเคียน 
11.6 โรงเรียนบ้านร่องหวาย 
11.7 อาสาสมัครสาธารสุขมลูฐาน 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาํเนินการเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

     โครงการท่ี 1 
     1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
     2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
     3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปญัหาทุจริต 
3.2 เพื่อใหเ้กิดการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการอย่างถกูต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัต ิ
3.3 เพื่อใหผู้้รอ้งไดร้บัทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนรjวม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
     4. เป้าหมายการดาํเนินการ 
ผู้ร้องเรียนรอ้งทกุขท์ุกราย 
     5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
     6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
     7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงีบประมาณ 2561 – 2564 
     8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
9. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัตหิน้าทีร่าชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 

10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตงิานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : มาตรการแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหา

วัน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรขององค์การบรหิารส่วนตําบลและตวัแทนประชาชนจากทกุภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันให้สอดคล้องกบัประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
บรหิารส่วนตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสจุริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบล 
ดงมหาวันจํานวน 8 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบรหิารส่วนตําบล  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันมีคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทําแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน

ตําบลดงมหาวันเพือ่เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลดง
มหาวันและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันเพื่อใช้เป็นแผนพฒันาในการพัฒนาองค์การ
บรหิารส่วนตําบลดงมหาวันความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันด้วย
ความถูกต้อง โปรง่ใส สจุริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทจุริต 
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โครงการท่ี 2 
1. ชื่อ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลดงมหาวัน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบันที่ 6 พ.ศ. 

2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท. 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม  2558 เรื่อง แนวทางและหลักเฏณฑ์การ
จัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัมนาท้องถ่ินสี่ปี โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ ที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินคํานึงถึงสถานะการเงนิการคลังท้องถ่ิน และความ
จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการมาประกอบการพิจารณารวมทั้งวางแผนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุก
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดในการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว องค์การ
บรหิารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้ทําโครงการจัดทําแผนพฒันาตําบลดงมหาวันข้ึน 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อสง่เสรมิ  สนับสนุนใหห้มู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูร้่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ 

ร่วมกันจัดทําแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 
3.2 เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนตําบลดงหมาวันมีแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เปูาหมายพฒันาที่ชัดเจน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน/เจ้าหนที่ของอบต.ดงมหาวัน 

คณะกรรมการพัฒนาอบต.ดงมหาวัน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.ดงมหาวัน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน ประชาชนในเขตตําบลดงมหาวัน  

5. พ้ืนท่ีดาํเนินการ ในเขตพื้นที่ตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีการดําเนินการ  
6.1 เสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัต ิ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการ 
6.3 ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6.4 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกบัโครงการ 
6.5 ดําเนินดครงการฯ 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ระยะเวลา 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
8. งบประมาณดําเนินการ งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการส่งเสริมสนับสนุนใหห้มูบ่้านเกินกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกันที่จะได้พฒันาและสามารถร่วมกัน

จัดทําแผนพฒันาตําบลดงมหาวัน จํานวน 11 หมู่บ้าน 
 

โครงการท่ี 3 
1. ชื่อ : โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุง้ 
จังหวัดเชียงราย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ได้กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน กําหนดแนวทาง 
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีสําหรับการติดตามแผนพัฒนาประจําปี 
2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันตับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
สําหรับการติดตามแผนพัฒนาประจําปี 2560 การดําเนินการติดตามประเมินแผนพัฒนาเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวันสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย และเพื่อสนองตอบของความต้องการของประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
 ๒. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 
 ๓. เพื่อสนองตอบของความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันอย่างแท้จริง 
และนําข้อมูลที่ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาในปีถัดไป 
4.  เป้าหมาย 

เพื่อให้คณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินกําหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําปี และดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี 
5.  วิธีดําเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ 
 ๒. ดําเนินการตามโครงการ 



แผนปูองกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 75 
 

 ๓. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
 ๔. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดําเนินการ 
 ๕. รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
7.  สถานท่ีดําเนินการ 
 ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
8.  งบประมาณในการดําเนินการ 
 งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

๒. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 
 ๓. สนองตอบของความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันอย่างแท้จริง 
และนําข้อมูลที่ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาในปีถัดไป 
10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย 

 
1. ชื่อ : โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา 
ของโครงการการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

พัฒนาท้องถ่ินเป็นสําคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชน
ข้ึนมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพือ่ต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  

3. วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัด
ของชุมชนในการพัฒนาอย่างมเีปูาหมายมีช่องทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกจิกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าทีจ่ะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

4. เป้าหมายทกุหมู่บ้านในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
5. วิธีดําเนินการ  
5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน  
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5.2 ประชาสมัพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมูบ่้าน  

5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี (ปงีบประมาณ 2560 - 2564) 
7. งบประมาณดําเนินการ   20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคม

ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชนร์่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอือ้อาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลกูฝงัทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กบั
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อพฒันาชุมชนท้องถ่ินของตนเองได้  

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  

3. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมสี่วนร่วมกบัองค์การ
บรหิารส่วนตําบลดงมหาวันอย่างแข็งขันสําหรบัการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ใหม้ีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทจุริตในองค์การบรหิารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทัง้ 11  หมู่บ้าน  
5. วิธีการดําเนินการ  
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลดง

มหาวันอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวันได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคับ 
กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมสี่วนเกี่ยวข้องกบัองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมสี่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดเุป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรูท้ํา
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  ดําเนินการทุกปงีบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลดงมหาวัน  
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนร่วมและตรวจสอบการ
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ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง   
3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา ของโครงการตามแนวทางและวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกบัหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรฐั  
2. การบริหารราชการอย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรงุภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
4. การประเมินผลการปฏิบัตริาชการดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนตําบลดงมหาวันใหเ้กิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกบั
ประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพือ่ใหส้อดคล้องกบัแนวทางและวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกบัหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการบรหิารงานองค์การบริหารสว่นตําบล ให้เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
2. เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบรหิารงานขององค์การ

บรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
4. เปูาหมายผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการโครงการ  
6.1 จัดทําคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ  
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผู้้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบรหิารงานของ

องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันหรอืโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําใหอ้งค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวันมีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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4. การเสรมิสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
          4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล  

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อ : กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กําหนดใหห้น่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสบิวันนับจากวันสิ้นปงีบประมาณดังนั้น เพื่อให้
การปฏิบัติถูกตอ้งและเป็นไปตามทีร่ะเบียบฯ กําหนด องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันจึงไดม้ีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหน้ายกเทศมนตรีดงมหาวันทราบตามแบบที่

ระเบียบฯ กําหนด  
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากบัดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทกุหน่วยงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สว่นราชการทุกหน่วยงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บรหิารมีหนงัสอืแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรบัปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ  
6 ระดับองค์กร และนําเสนอผูบ้รหิาร พร้อมจัดสง่รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สงูสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได ้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสง่เสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตัง้ การโอน ย้าย การสอบพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
     การบริหารงานบุคคลเป9นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวันจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การ
สอบบรรจุพนักงานจ้าง  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ 
บรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเปน็ไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปรง่ใส
และเป็นธรรม 
     3.2 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจุแต่งตั้งการโอน 
ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการดด้านการบรหิารงานบุคคล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
     องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน   อําเภอเวียงเชียงรุ้ง    จังหวัดเชียงราย 
6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบรหิารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง 
องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน   ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งไดม้ีการประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง 
ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน    
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ทีบ่อร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน    
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเปน็กรรมการ เพื่อตรวจสอบข้ันตอนการ
ดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตัง้จะต้องได้รบัการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตัง้องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน   จะออกคําสั่งแตง่ตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน   รับมต ิคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

การสอบบรรจุพนักงานจ้าง 
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-มีการดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่กําหนดไว้ 
-มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตําแหนง่ต่าง ๆ ไปยังประชาชน เช่น เสียงตามสายหมูบ่้าน 
เว็บไซต ์
-มีการดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเปิดเผย 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4ป ี(ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ 
     ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน และมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได ้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

1. ชื่อ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบรกิารทีร่วดเรว็ ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรง่ใสไม่เกดิการทจุรติคอร์รปัชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงตอ้งมกีารปรับปรุงแก้ไขการทํางาน

ขององค์กรให้มีความโปรง่ใส สามารถเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลตําบลดงมหาวัน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
6. วิธีดําเนินการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเกบ็รกัษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิม่เติม โดยเปิดเผยเพื่อใหป้ระชาชนทราบ ณ สาํนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดงมหาวัน
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน
กําหนด เพื่อนําเสนอผู้บรหิารทอ้งถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  

7. ระยะเวลาดาํเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลังองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการพฒันาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีห่รือผู้รบับริการ  

 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

     โครงการท่ี 1 
     1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
     2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
สว่นร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข ่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ไดเ้รียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
สว่นองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
     3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสนบัสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลดงมหาวัน 
3.2 เพื่อปอูงกันการทจุริตในด้านทีเ่กี่ยวข้องกบังบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันใหเ้กิดการ
พัฒนาไดอ้ยา่งคุ้มค่า 
    4. เป้าหมาย 
ตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
     5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
     6. วิธีดําเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนหมูบ่้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือ้
จัดจ้าง ไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 จัดทําคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้ร่วม
เป็นกรรมการ แตอ่งค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบ 
     7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
    8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ผลลัพธ ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน มตีัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รปัชัน 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
      1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
      2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมบีทบาทความสําคัญยิง่ต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมด้วยเหตุผล 
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทกัษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมทีจ่ะรับภารกิจและการ
จัดบรกิารให้แก้ชุมชนจึงเป็นเรือ่งทีส่ําคัญอย่างยิ่งประกอบกบัการให้การศึกษาอบรมเป็นสิง่สําคัญประการหนึ่งที่
องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันไดด้ําเนินการเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทกัษะด้านการปกครอง
สว่นท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตหิน้าทีร่วมถึงมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระเบยีบข้อกฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกบัท้องถ่ินด้วยเพื่อพฒันาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต้อการปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสทิธิผลดังนั้นองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันจงึได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินใหเ้ข้า
รับการฝกึอบรมและศึกษาดูงานอยูเ่สมอเพือ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพฒันา
องค์กรพฒันาท้องถ่ินให้ทอ้งถ่ินมีความเจรญิก้าวหน้า 
      3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กบัสมาชิกสภาทอ้งถ่ินใหม้ีความเข้าใจในการทํางานตาม 
บทบาทและอํานาจหน้าที ่
3.2 เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
3.3 เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินได้เพิม่ศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
     4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน จํานวน   22 คน 
     5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
     6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ฝาุยบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบรหิารส่วนตําบลและหน่วยงาน 
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสง่สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรอืร่วมประชุมสัมมนาแล้วแตก่รณี 
6.2 เมื่อพจิารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแลว้ ดําเนินการเสนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อสง่สมาชิกสภา 
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ท้องถ่ินเข้ารับการฝกึอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานทีร่ับผิดชอบ 
6.3 แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝกึอบรมจัดทํารายงานสรปุผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผา่น 
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6.4 ฝาุยบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกึอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และรายงานเสนอนายก 
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันทราบ 
     7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
     8. งบประมาณดําเนินการ 
150,000บาท 
     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
10. ผลลัพธ ์
10.1 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที ่
10.2 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดร้ับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัตงิานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี้วัด 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน จํานวน   22 คน ไดร้ับการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน 
     4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
โครงการท่ี 1 
      1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสง่เสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝุาย
บรหิาร 
      2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
     การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารเป็นกลไกสําคัญที่ใช้ 
สําหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องเพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี
สว่นรวมและมีประสทิธิภาพยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กรสามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและลดการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารข้ึนเพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็น
หนว่ยตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
       3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรบัตรวจสอบติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตงิานของฝุายบริหาร 
3.2 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทจุริตสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
      4. เป้าหมาย 
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สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน จํานวน 22 คน 
      5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
      6. วิธีการดําเนินงาน 
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม 
6.2 แตง่ตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆเช่นการจัดซือ้จัดจ้างโครงการ 
ต่างๆการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติประจําปีการตรวจรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯลฯ 
6.3 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินต้ังกระทู้ถามการบรหิารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
      7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
      8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
      9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
      10. ผลลัพธ ์
10.1 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2 การปฏิบัตงิานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้
 
4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
โครงการท่ี 1 
      1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพนัธ์กรณีพบเห็นการทจุริต 
      2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
     ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้สง่ผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจําเป็นที่ทุกภาคส่วนใน
สังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแกไ่ขจัดการปญัหาโดยการเข้าไปมีสว่นร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆให้
เกิดการเฝุาระวังปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ่นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรรัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
      3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการปอูงกันการทุจริต 
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณาในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
      4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
      5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
จังหวัดเชียงราย 
      6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปดิประกาศประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
6.3 จัดเจ้าหนา้ทีร่ับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนรอ้งทกุข ์
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6.5 เสนอผู้บริหารพจิารณาสัง่การ 
6.6 ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
      7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
      8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000บาท 
      9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองกจิการขนส่งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
      10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จํานวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริต 
10.2 นําเรื่องที่ได้รบัการร้องเรยีนไปดําเนินการปรับปรงุแกไ้ข 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวนั 
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คํานํา 

 

 การจัดทําแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยมีวัตถุเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึง
กรอบและแนวทางการทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานปูองกันการ
ทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันและสําหรับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ทํางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน อีกทั้งเป็นกลไกสําคัญในการ
ปูองกันไม่ให้มีการใช้อํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งด้วย 

 องค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปราบการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” 

 

องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
พฤษภาคม  2560 
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 สารบญั

                                                                                          หน้า 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                                     

บทนํา            3 – 7      ส่วนที่ 1 
           

  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)           8 – 21  ส่วนที่ 2
   ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      22 – 85 ส่วนที่ 3
  ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
  ของเทศบาลตําบลคลองจิก  

 
ภาคผนวก 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง      1 – 23 
คําสั่งคณะทํางานฯ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 

 

********************************* 
  ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 00๐๔/ว ๐๐๑๙  ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐      เรื่อง การ
จัดทําแผนปูองปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแนวทางการดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดํา เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
 

  เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจรติ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจํานง    ทางการเมือง
ของผู้บริหารในการต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึงได้จัดทําแผนแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพื่อใช้เป็นแนวทาง   ในการ
ปฏิบัติงานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dongmahawan.go.th   
     

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่    22    พฤษภาคม  พ.ศ.2560 
                                                                                                                                 
        ก๋องคํา    นัยติ๊บ 
 
 

 

 

 

(นายก๋องคํา    นัยติ๊บ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 
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