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คำนำ 
 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ  ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องทำให้ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆ ของภาครัฐ ที่จะแก้ไขปัญหา
และดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ดังนั้น  คณะรักษาความสงแห่งชาติ  จึงมีคำสั่ง
ที่  69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ  เพ่ือเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔ ปี  (ประจำปี  2560 – 256๔ )   เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้าง  พัฒนาและป้องกันมิให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  รวมไปถึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและป้องกันการทุจริตร่วมกันอีกด้วย 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
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ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

 
๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์                 
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น   พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่  การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การทำบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง   ส่วนใหญ่            

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
๑) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต  แต่พบว่ายังมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  ไม่รัดกุม  และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ   เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ทำให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะทำการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส    การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเป็นการยากท่ีจะ
เข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 
 

 



-๒- 
 
 

๔) การขาดผูกขาด    ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบ
บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ  
รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่             
ที่ดีข้ึน  ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม”รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาป
และเกรงกลัวบาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
มากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด   ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้  
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตที่ปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด  ย่อมจะทำการทุจริต  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัว              
ต่อกฎหมายบ้านเมือง  

 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย  ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ลำดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เพราะเกิดขึ้นในทุกภาค
ส่วนของประเทศไทย   ไม่ว่าจะเป็นภาคเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมักถูก
มองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  และประชาชนขาดความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผล
เชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corrution  Perception  Index-CPI) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลก  จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ               
( Transparency  International – IT ) พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
อยู่ที่  ๓๕ – ๓๘  คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน  โดยในปี  ๒๕๕๘  อยู่ลำดับที่  ๗๖  จาก  ๑๖๘ 
ประเทศท่ัวโลก  และเป็นอันดับที่  ๓  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ล่าสุดพบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยปี  ๒๕๕๙  ลดลง  ๓  คะแนน  จากปี  ๒๕๕๘  ได้ลำดับที่  ๑๐๑  จาก  ๑๖๘  
ประเทศ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วง
ระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต                       
 
 



-๓- 
 

 
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( United  
Nations  Convention  Against  Corruption – UNCAC )  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๖    ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดทำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย  คือ  ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง ( Vertical  Relation)หรือพ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  จึงเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่ในอดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  จึงส่งผลให้การทำงานด้านการป้องกันการทุจริตที่กล่าวมาข้างต้น
ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจาก   
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่                
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการรักษาผลประโยชน์ของชาติททเพ่ือให้ประเทศมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านธุรกิจ”  
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption  Perceptions 
Index : CPI ) ไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี  พ .ศ .๒๕๖๔  ซึ่ งการที่ ระดับคะแนนจะสู งขึ้ น ได้นั้ น                      
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ   ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่รัฐละประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption  Perceptions 

                       Index : CPI ) 
ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓  ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )   

 
 
 

 



-๔- 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมการสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  ๔  ปี  ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อยกระดับสำนึกความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
     สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพื่อให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
     ที่ดี ( Good  Governance ) 
 ๔ ) เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม บ ท บ าท ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม  ( people ‘s participation ) แ ล ะต รวจ ส อ บ                                     
     ( people ‘ s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ                   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  มีจิตสำนึกและความ 
     ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจาก               
     การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์
     และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ      
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต                    
     ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

 
 
 
 
 

 



-๕- 
 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  มีจิตสำนึก                      
     รักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต                        
     ( Anti – Corruption ) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลัก
     เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
     ( Good  Governance )  มีความโปร่งใส   เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ                
     พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น  นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชานที่มีความเข้มแข็งในการ
     เฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ     
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่ มีความเข้มแข็งในการเฝ้า                
     ระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ              
    กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน     
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

พ.ศ.  256๑ – 256๔ 
 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝา่ย
ประจำของ
องค์กรกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหาร              
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๑.๑.๑.(๒) โครงการฝึกอบรม
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ก่
ผู้ บ ริห ารชน  สม าชิ กสภ า 
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
 

๑.๑.๒(๑) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 ๑.๒ การสร้าง
จติ สำนึกและ
ความตระ 
หนักแก่ประ 
ชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑)โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

 ๑.๓ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

๑)โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 
 

๒0,000 
 
 
 
 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000  

มิติที่ ๑ รวม จำนวน   ๕  โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  
    
  

 
 
 
 

 



-๗- 
 

 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

- - - -  

 ๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออก
คำสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๒.๒.๑(๓) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
๒.๒.๒(๑)กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” 
๒.๒.๒(๒) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 
๒.๒.๒(๓) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
๒.๒.๒(๔)โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-
จัดจ้าง 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 



-๘- 
 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๒.๒.๓(๑) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมดันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
๒.๒.๓(๒)โครงการจ้างสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒.๒.๓(๓)มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 
 

- 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
- 

 

 ๒.๓ มาตร -
การการใช้
ดุลยพินิจแล
ใช้อำนาจ
หน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑(๑)กิจกรรมลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑(๒)โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒(๑)มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือบดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒(๒)มาตรการมอบ
อำนาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
๒.๓.๒(๓)มอบอำนาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ 
๒.๓.๒(๔)มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 



 
-๙- 

 
 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๔ การเชิด
ชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนิน
กิจการการ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ์ 

๒.๔.๑(๑) โครงการพ่อ – แม่
ดีเด่น 
๒.๔.๑(๒)ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒.๔.๒(๑)กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำบลดงบัง 
๒.๔.๓(๑) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

๕0,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

๕0,000 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

๕0,000 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

๕0,000 
 
 

 

 ๒.๕ 
มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้
รับทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือ
ตรวจสอบ
พบการ
ทุจริต 

๒.๕.๑(๑) มาตรการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.๕.๒(๑)กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำบลดงบัง 
๒.๕.๓(๑) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ  องค์กร
อิสระและภาคเอกชน” 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 



 
-๑๐- 

 
 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๒.๕.๓(๒)มาตรการ”แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
๒.๕.๓(๓) มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับ กรณี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ ๒ รวม จำนวน   ๒๘  โครงการ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

 
 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หน้าท่ีของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขัน้ตอน 

๓.๑.๑(๑)มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลดงบังให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑(๓)กิจกรรม”อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ฑ.ศ.
๒๕๔๐” 
๓.๑.๒(๑)มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
๓.๑.๒(๒) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 
๓.๑.๓(๑)มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตำบลดง
บัง” 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 

 



-๑๒- 
 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๒ การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและการ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑(๑)โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
๓.๒.๑(๒)การดำเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง 
๓.๒.๒(๑)โครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ 
๓.๒.๓(๑)มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๒.๓(๒) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 

 

 ๓.๓ การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑(๑)มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง 
๓.๓.๑(๒)ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ตำบลประจำปี 
๓.๓.๑(๓)การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
๓.๓.๒(๑)มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๓.๓.๓(๑)กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
๓.๓.๓(๒)มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

- 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ ๓ รวม จำนวน   ๑๘  โครงการ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐  



 
-๑๓- 

 
 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.การเสริม 
สร้างและปรับ 
ปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่คณะ 
กรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
กำหนด 

๔.๑.๑(๑)โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี  ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๔.๑.๑(๒)โครงการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒(๑)กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒(๒)มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำบลดงบัง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 ๔.๒ การสนับ 
สนุนให้ภาค 
ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได ้

๔.๒.๑(๑)มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำกับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ  แต่งตั้ง การโอนย้าย 
๔.๒.๒(๑) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
๔.๒.๒(๒)กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่ายละ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
๔.๒.๓(๑)กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 



 
-๑๔- 

 
 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๓ การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑(๑) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑(๒)กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
๔.๓.๒(๑)กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๔.๓.๒(๒) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 ๔.๔ เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑(๑)มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
๔.๑.๑(๒)กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
๔.๔.๒(๑) มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 

 

มิติที่ ๔ รวม จำนวน   ๑๕  โครงการ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐  

 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
พ.ศ.  256๑ – 256๔ 

 
 
มิติที่  ๑     การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร                 
      ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
           แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

๑. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

หลักการและเหตุผล   
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหน้าที่ของตนเอง  นอกจากนี้  ยังต้องมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ     และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างตอ
เนื่อง   อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย   จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง   ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลด
น้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ
ใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือ
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  ทั้งนี้  กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม 
ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวน
รวมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการ
บริหารการปกครองของ   หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นวา
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว   แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรร
มาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคง
อยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย  หลัก ความชอบธรรม 
(Legitimacy) หลั กความโปรงใส  (Transparency) หลั ก  ความรับผิ ดชอบและการตรวจสอบ ได้   
(Accountability)  

 
 



-๑๖- 
 

หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation)  ดังนั้น  การพิจารณา
คัดเลือกนําองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปรงใส  สําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ
วิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีได้
ต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น   บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล                   

     คุณธรรม และจริยธรรม 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ                

     ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti  - Corruption) 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    และสามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
            4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร            
     ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 
   ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวของ เพื่อจัดหาวิทยากร 
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 

 

งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
    ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 
 



-๑๗- 
 

 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม            

     และจริยธรรม 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม

    การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti - Corruption) 
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               

     และสามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร    

    ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล                  
และพนักงานจ้าง 
 

หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   ลงวันที่  ๒๘   กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ซึ่งหัวใจสําคัญของ
การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า
บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้อง
ลุล่วงไปด้วยดี    และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอยา่งประชาชน
ก็จะไดร้ับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเขามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดังกล่าวนี้ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
๒.เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด              

   ประโยชนสุขแก่ประชาชน 
๓.เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
๔.เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์        

   ทับซอ้น 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

 
เป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีการดําเนินการ 
๑. จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  

และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการ
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และจริยธรรม   และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
ระยะเวลาการดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖) 
 

งบประมาณในการดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบังเกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวล
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๙- 
 
 
 

๑.๑.๒  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

๑. โครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
                               ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง” 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง   โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างลงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหนาที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมา                
ภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการ                     
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้  สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ              
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์                        
เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่ งหน้าที่และ              
ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ . ที่  นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่  25 ธันวาคม 2557 ซึ่ ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบั ง                           
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลดงบัง  ได้จัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงบัง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 
 



 -๒๐- 
 
 
 ๒. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมำ่เสมอ  ทั้งในระดับองคก์รและระดับ 
     บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
    เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองคก์รอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ 
    และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
๔. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ          

     ในขอบเขต   สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชา   
     ต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 

๕. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น                          
     รวมทั้งเสริมสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ               

    องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ 
    อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เปิดเผย                 
    เป็นการทั่ วไปแก่สาธารณชนให้มีส่ วนร่วมรับรู้และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศ                       
    คณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ
   โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
   ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 



 
-๒๑- 

 
 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

๑. โครงการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักการและเหตุผล 
    โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ รัชกาลที่  ๙   โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานถึงมือราษฎร
โดยตรง  สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ 
“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ดังนั้น  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎร
ผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่าง
แท้จริง โดยมีหลักการสําคัญ  คือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด 
การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการ
ผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี
สว่นร่วมของเกษตรกร 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่
ใหก้ับผู้มีรายไดน้้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.สงเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลดงบัง 

    2. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตําบลดงบัง 
    3.สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
    4. สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
    5. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
    2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้รว่มโครงการ 
    3. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 4. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 
 



-๒๒- 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๐ – กันยายน พ.ศ. 25๖๑ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 

 2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
     3. ผู้เขาร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
     4. มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 5. เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๓- 

 
 
๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
๑. โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนสวน
ใหญ่ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญู  เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะ
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด  รักก่อนวัย
อันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด                       
     ความสัมพันธ์สามัคคีในหมูคณะ 
    2. เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการไดฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบง่ปนัซึ่งกันและกัน 
    3. เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยูร่ว่มกันในสังคม 
    4. เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
    5. เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
     6. เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้สํานึกดีตอ่บุพการี ครอบครัว 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครอง  นักเรียน  ในเขตตำบลดงบัง 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

งบประมาณดําเนินการ 
๓๐,๐๐๐ บาท 
 

 



-๒๔- 
 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งกําหนดจัดงาน 
    2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
    3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
    4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เข้ารวมโครงการ 
    5. แตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
    6. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
    7. ดําเนินการตามโครงการ 
    8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

. ผู้รับผิดชอบ 
   กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   
      ผู้เขา้ร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
    3 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
    4 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
    5 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
    6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๕- 

 

มิติที่  ๒     การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  
๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
      “ กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ” 
 

หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  

3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก  พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ   
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 
ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น   การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ   

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา   ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แกค่นทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต  ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นให้หายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจํานวนมาก  และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนทํางานในท้องถิ่น  อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครอง              
สว่นทองถิ่น 

 
 
 



 
-๒๖- 

 
 

    ดังนั้น   จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม   ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
2. มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
๓. แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

วิธีดําเนินการ 
๑. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 

  3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
8. รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี   ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 
 



 
-๒๗- 

 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
         - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
         - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
         - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
         - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังมีความโปรงใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
         - ลดขอร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 -๒๘- 
 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑.สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง  
โยกย้าย  โอน  เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    “มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” ( ถือปฏิบัติตามระเบียบ ) 
 

หลักการและเหตุผล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล    และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง                   

เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร   โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ทํางานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เปน็ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย                
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ                         
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่                       
๑๑  พฤศจิกายน   ๒๕๔๕    และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่ วนตำบลจังหวัด
อำนาจเจริญ  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน
จา้ง ลงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอ้ง โปร่งใสสามารถ 
    ตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 



 
 

-๒๙- 
 
4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเกง่เข้ามาทํางาน 
 

เป้าหมาย 
จดัทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  จํานวน  1 มาตรการ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง  โยกย้าย โอน  เลื่อนตําแหน่ง

เงิน เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพ นักงานองค์การบริหารส่ วนตำบลจั งหวัดอำนาจเจริญ                           
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 25๔๕ 

๒. นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
       3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
         - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  จํานวน  1  มาตรการ 
         - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
ผลลัพธ์ 
         - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า  
   90 % 
         - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
  ไมต่่ำกว่าระดับ  3 
         - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของ    
           เจ้าหน้าที่ได ้



 
-๓๐- 

 
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    “มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
      และหัวหน้าส่วนราชการ”  
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการ  ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝาย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก/กองต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐด้อยประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย              
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 48   วีสติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจมอบหมาย
การปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับ แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้  มาตรา 48 เอกูนวีสติ  กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย และอํานาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด  หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ 

 
 



-๓๑- 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจําเป็นต้อง
มีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

     ความต้องการของประชาชน 
    2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
    3. เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
   4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
     มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน  4  ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้               
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ 
    สั่งการ 
    2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
     ถือปฏิบัติ 
    3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
    4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

 



-๓๒- 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
         มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
 

ผลลัพธ์ 
         - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
         - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  “ สร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ”  
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบังได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ    เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 25๔๕  
ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน   ๒๕๔๕  ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมิน  และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล   
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลดงบัง  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหนาที่เป็นเลขานุการ 

 
 

 



-๓๓- 
 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง                  

โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำบลดงบังที่รับผิดชอบงานการเจ้าหนาที่เป็นเลขานุการ 

3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงบัง  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ใหค้ําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงบัง  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
        5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้                 
ในประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ  พ.ศ. 25๔๕                  
ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน   ๒๕๔๕     

ระยะเวลาดําเนินการ 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

. ผู้รับผิดชอบ 
   สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



-๓๔- 
 
 

๒.๒.๒.สร้างความโปร่งใสในการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง 
        ราชการ  โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”  
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น  
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบังจัดทําทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายให้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดขอ้ผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ  ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ               

     และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
งานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

วิธีดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ  แยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๑ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

 



-๓๕- 
 
 

ตัวช้ีวัด 
    1. บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวของ 
     2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
     3. เกิดความคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓๖- 

 
 
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกําหนด ให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
    2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
    3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
    4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
    6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
    1. เจ้าหน้าที่พัสดุ   หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ  และผู้อํานวยการกองคลัง 
    2. เจ้าหน้าที่พัสดุ   หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   2. จาํแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจำนวน 
        งบประมาณ 
    3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
   6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
    7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 



-๓๗- 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
     2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
     3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด    
    ความคุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
 

วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
   2. เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
   3. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
    2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 



-๓๘- 
 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
     2. มีการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
     3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง   มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้   ดังนั้น 
การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
    เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให้ คํานึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชน                
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23  ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ                    
จดัจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ                      
    กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    2. เพ่ื อ เสริมสร้ างความโปร่ งใส ในการปฏิ บั ติ ราชการ สามารถตรวจสอบ ได้ ตามหลั ก                        
     ธรรมาภิบาล 
    3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
 
 
 



-๓๙- 
 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล          

ที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 25๕๘  จํานวน  4 ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หนังสือ ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  
 

วิธีดําเนินการ 
      1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
       - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
       - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
       - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
       - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
       - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
      2. นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หอกระจายข่าวของหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบังหนว่ยงานราชการ เป็นต้น 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  – 25๖๔ ) 

 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง     องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 

ผลลัพธ์ 
         - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ                 
   ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
         - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
         - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 



-๔๐- 
 

 

๒.๒.๓. สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
         แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    “กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 
 

 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี  โดยดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service)  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง   เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดตอ
สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ติดตามความคืบหน้า  และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ   โดยมีการปรับระบบการ
ทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน  
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานจัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน 
และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล  (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ  การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดการจัดการน้ำเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนทื่ ) โดยขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจ  คํานึงถึงการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเ่ลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

วัตถุประสงค์ 
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก 
        ปฏิบัต ิ
   3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 



-๔๑- 
 

 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง    องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ            

ไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง  17  ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ                
ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค ,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี                
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน  ,การกําจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำ  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด 
การจัดการน้ำเสีย ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/งบลงทุน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่  
   เลือกปฏิบัติ 
2.ไมม่ีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
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๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  “จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 
     

 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตำบล  การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะ
ผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่  การ
ที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   จึงดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับ
บริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบล   ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการให้บริการเพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่น   อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ  จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
 

วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
    พอใจ 
    2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
     โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
    3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
    4. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
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2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบ 
   ที่กําหนด 
3. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
4. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกส่ถาบันผู้ทําการประเมิน 
5. ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ ายประจําปี   แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารทั่ วไป 

งบดําเนินการ   หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆโครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล   
จํานวน  1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
         - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 
         - การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  “ยกระดับคุณภาพการบริการของประชาชน” 
     

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กลา่วได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม    องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความ
เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนํา
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้  โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส(Transparency)  และหลักเสมอภาค (Equity)  
โดยไมแบ่งแยกด้าน  เพศ  ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับมาตรา  8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
จากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
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    ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงใช้
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ชัดเจน  มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึง
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ  รอ้ยละ  80 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1. จัดให้มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ดําเนินการใหผู้้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  จัดให้

มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
4. จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสําหรับ             

ผู้พิการ 
5. จัดให้มีป้ายสามภาษา ไดแ้ก ่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วน/กอง   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 



 -๔๕- 
 
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
๒.๓.๑.มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ   เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข                    
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมิน                    
ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา   องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

    2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    3. เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
   4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังให้สั้นลง 
2. ประชาชนในพื้นท่ีตําบลดงบัง 
3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 
 
 
 



-๔๖- 
 

 

5. ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง    อําเภอลืออำนาจ    จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

วิธีดําเนินการ 
1. แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด                
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหป้ระชาชนทราบ 

๔.มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่ าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๕.รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ผู้บริหารทราบ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สํานัก  ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ   

    ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
4. ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให้    

    ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

 



-๔๗- 
 
 

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545        

ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า                  
“การบริหารราชการตองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น  การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้น  งานให้บริการ
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด                  
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ให้กับ
ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา              

   ที่เกิดขึ้นได้ 
3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน  

    ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
๔.เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

    การดําเนินงานได ้
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  และผู้ที่มาติดต่อราชการ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 
 



-๔๘- 
 

วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน 

     ทราบโดยทั่วกัน 
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

         4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
         4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
         4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
         4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
         4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน 
                           บริการ 
         4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่   
                ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
         4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
    5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 
    6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนัก  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา 
    ที่เกิดขึ้นได้ 
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในดา้นการบริการประชาชน 
    ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล 
   การดําเนินงานได้ 

 
 



 -๔๙- 
 

๒.๓.๒. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน 
         หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด 
    ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 

หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณา                     
ถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
    ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ตองมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเปน็หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  ภายใตก้รอบอํานาจหน้าที่

ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ และสําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ

หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ –  ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
 



-๕๐- 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนัก องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติเกี่ยวกับ

อํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบบั ที่บัญญัติ อํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้  การทีน่ายกองคก์ารบริหารส่วนตำบล
จะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว  ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ 
เกิดขึ้นได้   ดังนั้น   เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้กําหนด
มาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ  

     บ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน  5  เรื่อง 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลพิจารณา 
2. ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  – 25๖๔ ) 
 



-๕๑- 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที ่   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 

 
๓.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 

    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อํานาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจ
เป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้  ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ื อให้ การใช้ ดุ ลยพินิ จของเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นตามพระราชบัญญั ติ ควบคุมอาคาร                

พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
2. เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ในพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม 
 

วิธีดําเนินการ 
เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้อํานาจ                   
เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 



-๕๒- 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกคําสั่ งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น                        

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

๓.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2496หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย
บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับสํานัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้ าหน้าที่  ส่ งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี                  
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกและได้ รั บการตอบสนองความต้ องการ การบ ริห ารงานมี ป ระสิ ทธิภ าพ  คุ้ มค่ า                                   
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล                มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบ                 
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 48 วีสติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

  
 



 
-๕๓- 

 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ                  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3. เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

เป้าหมาย 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้                 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1. ออกคําสั่ งมอบหมายงานในการสั่ ง อนุญาต อนุมัติ  ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้ อบังคับ               

    และหนังสือสั่งการ 
2. จัดทําหนังสือแจ้ งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้ รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน                     

    รับทราบและถือปฏิบัติ 
3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. ให้ผู้ รับมอบหมายงานตามคําสั่ งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํ าสั่งที่ ได้รับมอบหมาย              

     ในทุกเดือน 
ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี   ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  – 25๖๔ ) 



 
-๕๔- 

 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
         มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
         - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับด ี
         - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-๕๕- 

 
๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
๒.๔.๑.ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่ อ งในวโรกาส  5 ธัน วาคม ของทุ กปี  เป็ นวัน เฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ                        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  ๙  เป็นวันพ่อแห่งชาติ   และในวโรกาส 12 สิงหาคม              
ของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  รัชกาลที่  ๙   เป็นวันแม่
แห่งชาติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจํา
ทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   พระองค์
ทรงเป็นพอ่และแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการ
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7)              
ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน ผู้สูงอายุ  และคนพิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์   โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์  สุจริตมีคุณธรรม  จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ               
ของทอ้งถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ  คือการคัดเลือกพ่อและแม่
ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่ อันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือยกย่องเชิดชู เกียรติแก่ พ่อ แม่  ผู้มีความซื่อสัตย์  สุจริต ตั้ งมั่นอยู่ ในหลักคุณธรรม                       

     จริยธรรม 
2. เพ่ือให้พ่อ แม ่ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

เป้าหมาย 
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แมดี่เด่น จํานวน  2 ครั้ง/ปี   
 

พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 



-๕๖- 
 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม ่ดีเด่น ประจําปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
๒.แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้แต่ละ

ชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
หมู่บ้านต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือคัดเลือกพ่อแม่ดีเด่นระดับตำบล 

4. คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

5. ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลที่  ๙  และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙   จํานวน  2 ครั้ง/ปี โดย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  และกองการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
ตัวช้ีวัด 

- มีพ่อแม่ดีเดน ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเปา้หมาย 
ผลลัพธ์ 
     - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
    - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแกบุ่ตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
    ประจักษ์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกอ่อาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำบลดงบังจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู   เผยแพร่ และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 



-๕๗- 
 

 

แก่ผู้กระทําความดี  เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแกค่นดีเหล่านั้นให้รวมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือสร้างขวัญ  กําลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี   

    อันเป็นกุศโลบายในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดียิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
    มีการยกยองเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวน               
ไมน่้อยกว่า  10 คน/ปี 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกยองเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง   สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 

 
 
 
 



-๕๘- 
 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน   
    องค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง 

 

หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต           
ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตําบลดงบัง  ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์  สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่นผู้ทําความดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเขาร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงบัง   โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย  และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์  
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน  หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง                  
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนรวมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลดงบัง 
2. เพ่ือส่งเสริมการสร่างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓.เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลดงบัง  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
    - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
    - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ   พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 
 



-๕๙- 
 
 

วิธีดําเนินการ 
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน่ 
2. คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
3. จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดนที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ยกยองและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  มีคา่นิยม ยกย่อง เชิดชู และ

เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖๐- 

 
 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา 

     เศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกร
จะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ  ตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  
ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม   ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศทําให้ ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ  
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใชพ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
และสารพิษตกค้าง และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อ
จากตลาด  และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แกค่รอบครัวอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง   ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดงบัง  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้  และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภค
ไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง  โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูก
พืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง   ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่าง
ยั่งยืน  จึงไดจ้ัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่าง 
 

สถานที่ดําเนินการ 
ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 



-๖๑- 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลดงบัง 
๒. ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
๓. มอบใบประกาศนียบัตร  
๔. ประชาสัมพันธ์ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม   ประจําปี  25๖๒ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
๕,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้ าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขา ศึกษาโครงการฯ จํานวน     ๕๐ คน 
 

ผลลัพธ์ 
๑.เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ              

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเปน็รูปธรรม 
2. ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้

เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเปน็รูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลดงบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๖๒- 
 

 
2.๕.  มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

๒.๕.๑  ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนี             
ในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร                  
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร              
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้าง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวรวมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัย            
จากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”      
ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

   บ้านเมืองที่ด ี
2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

 



-๖๓- 
 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

    3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๖๔- 
 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ 
         หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตำบลดงบัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   ยังให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  การให้ความรวมมือกับสํานักงาน    
การตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี   ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกหัวหน้า
หน่วยคลัง  มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามขอทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้า
ไมเ่กิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งขอ้ทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่
มี เหตุผลที่ จะล้ างข้อทั กท้ วง  ก็จะดํ าเนิ นการชี้ แจงเหตุผลและรายงานให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด                                
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต   มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย                
งานนิติการ  สำนักปลัด   มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม                       
ไม่เลือกปฏิบัติ   กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้ าที่โดยมิชอบ   
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม   ดูแล   การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง    
เพ่ือความโปร่งใส และป้องกัน การทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริต                
แตอ่ย่างใด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

 



-๖๕- 
 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง  จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

วิธีดําเนินการ 
๑. ทุกสํานัก/กอง/ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ   

     ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง 
๒. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  – 25๖๔ ) 

 

งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง 

 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง   มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต 
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖๖- 

 
 

2.5.3 ดําเนนิการให้มีเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ“ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐ  
   และองค์กรอิสระ” 
 

หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้วาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวของกับการใช้จา่ยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปรงใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่สําคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง   จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง                  

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

     - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
     - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
     - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

 



-๖๗- 
 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบั ติ

ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  จากหน่วยงานภาครัฐและองคก์รอิสระ 
 
 

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น              
ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบรอย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิด ชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   
รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดให้มีเจาหนาที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวขอ้งอยางถูกต้อง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 



-๖๘- 
 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๒. จัดทําคูม่ือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

    3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา  ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล   โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง 
 

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   เมื่อวันที่   12 กันยายน2557                
ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 



-๖๙- 
 

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับ                
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง              
ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ                     
ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและ
เฝ้าระวังมิใหเ้จ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตำบลดงบัง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบ 

2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

 

เป้าหมาย 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่

โดยมิชอบ 
3. กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ชอ่งทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน  ๑5 วัน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 



-๗๐- 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่  ๓     การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  

3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ได้ทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 จัดใหมี้ศูนย์ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน 
   ตำบลดงบังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

หลักการและเหตุผล 
    ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอยางน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้               
ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า                     
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น   เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  
จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง    ให้บริการ  ณ  ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังโดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์   สำนักปลัด  และกองคลัง  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ                
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชน จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์                 
ของตนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลดงบัง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง   จํานวน  1 แห่ง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
ณ  ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง    
 

วิธีดําเนินการ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
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๒. มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 

4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด  และกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 
๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสาร 
   ของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ   รวมไปถึงความโปร่งใสการทํางาน              
ที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใส     
ในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลยอมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล   ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น                
จึงไดจ้ัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  นําความโปร่งใสสู่องคก์ร เพ่ือให้บุคลากร  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ งใส             

ในการทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร                
ของราชการ พ.ศ. 2540 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เขา้ร่วมอบรมจํานวน   ๔0 คน  (ตัวแทนสํานัก/กอง, ตัวแทนชุมชน) 

    ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80  และ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

วิธีดําเนินการ 
1. สํารวจความต้องการอบรม 

    2. ออกแบบหลักสูตร 
    3. ดําเนินกิจกรรม 
    4. วัดผลความรู ้
    5. ติดตามและประเมินผล 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
 

งบประมาณดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนผู้เขา้ร่วมอบรม 

     รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  และรอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การเงิน               
การจัดหาพัสดุ  การคํานวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ                  
ที่กฎหมายระเบียบ กฎ  ข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น ต้องเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 

  ๒.เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
๓.เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทตา่งๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท

ขึ้นไป 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนทีใ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   - แผนการดําเนินงาน 
   - แผนอัตรากําลัง 
    - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
    - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
    - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารทองถิ่น 
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    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
    - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
    - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ –  ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อมูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรม“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยส์ินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน  การคลัง” 
 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก               
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

 
 



-๗๖- 
 
 

วิธีดําเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับ -จ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ          

จัดจ้าง  จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าว
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๗- 
 

 
 

3.1.๓ มีการปดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
         มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ “จัดให้มีชอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลขา่วสาร             
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง” 

 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา  9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพ่รข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อํานาจหน้าที ่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูล                
ที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม                      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ทําการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ                 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และ
เขา้ถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

    2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
    3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เขาถึงประชาชนได้ง่าย 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน  จํานวนไม่น้อยกวา  7  ช่องทาง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

    - บอรด์หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
    - บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง รา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/ 
            หมู่บ้าน 
    -ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ 
            เคลื่อนที่ 
    - ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ 
            ประชาชนสืบคนไดเ้อง 
 



-๗๘- 
 

    - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
    - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/ 
            การจัด  แถลงขา่ว 
    - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุทอ้งถิ่น 
    - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มลูผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน     
   ท้องถิ่น 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนัก  ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๗๙- 
 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน                    
มีกระบวนการจัดทํา  ทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุน                     
ใหห้น่วยงานภาครัฐ  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดําเนินการ
จัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 25๖๒ เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนา
สี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  ประจําปี พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้              
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีถัดไป 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี 
พ.ศ. 25๖๒ ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
    3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน 
              ตำบล 
    4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชน 
    5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
    6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จํานวน ๑๑  หมู่บ้าน และเวทีระดับ

ตำบล  ๑  ครั้ง สําหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 



-๘๐- 
 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
    2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
    3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    4. จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
    5. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
    6. จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
    7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
    8. จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้สำนักปลัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๑๑ ชุมชน ระหว่าง 

เดือนมีนาคม  – เมษายน 25๖๑  
 

งบประมาณดําเนินการ 
๑๑,๐๐๐ บาท 

 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
     2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
     3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล 
     4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
     5. ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
     6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การดําเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

 



-๘๑- 
 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว              
รอ้งทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเปน็ขอ้มูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
    2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง 
    3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
 

เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ     
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 

วิธีดําเนินการ 
    1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
    3. นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปญัหาตามความจําป็น  
    และเร่งดวน 
    4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวันเวลาราชการ โดยชองทางรองทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

    1. สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
    2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-๔๕๕๒-๕๙๐๐  ทางโทรสารหมายเลข    0-๔๕๕๒-๕๙๐๐   
 3. ทางเว็บไซต์ 
    4. ทางไปรษณีย์ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 



-๘๒- 
 

 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนรวมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยูร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม       
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

2. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.๒ มีชอ่งทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกขไ์ด้โดยสะดวก 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์   
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิง
รุก จึงได้จัดทําโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่   เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรี            
แก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจเสียคา่ใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
    2. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างถูกต้อง
หรือนํามาเปน็ขอ้มูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
    3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน

หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคม             
ทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
กําหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา

ชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   โดยแบ่งเปน็แตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง 
 

วิธีดําเนินการ 
         1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
         2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
         3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าทีท่ี่จะนําไปให้บริการ 
             แก่ประชาชนทั้ง 1๑ หมู่บ้าน 
         4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รวมกับสำนักปลัดในการประชาคม               
   ทําแผนพัฒนาชุมชน) 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
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          6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา

ชุมชน ในเดือนมีนาคม 25๖๑ – ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
๑๒,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้เขา้ร่วมโครงการฯ 

ไดร้ับบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ประหยัด พรอมทั้งไดร้ับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมรับฟัง   ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
และความตอ้งการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุข 
     และสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
รําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงมีหนาที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือรับแจ้งปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
             ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
   2. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
   3. เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที ่
 

เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. จัดทําคําสั่งแตง่ตัง้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
             (เจา้หน้าที่ ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดรอ้นรําคาญ 
    3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
    4. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
              พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปญัหาตามความจําเป็นและเร่งดวน 
    5. แจงผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวันเวลาราชการ โดยชองทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
    1. สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
    2. ทางโทรศัพท/์โทรสาร หมายเลข 0-๔๕๕๒-๕๙๐๐  

3. ทางเว็บไซต์ 
    4. ทางไปรษณีย์ 
 



-๘๖- 
 

 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยูร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   2. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
   3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหผู้้ 

    รอ้งเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้ อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
รอ้งทุกขเ์สร็จแล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
    2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา   
     ปฏิบัต ิ
    3. เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกขแ์ละส่งเสริมภาค 
           ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

เป้าหมายการดําเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกขท์ุกราย 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน 15 วันทําการ 
 



-๘๗- 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 25๖๔ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    1. การปฏิบัติหน้าทีร่าชการถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
    2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๘๘- 
3.๓ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3.๓.1 ดําเนนิการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 

     แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องคก์รจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง                 
และแผนพัฒนาสี่ปี   ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลฯ                  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  กําหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จํานวน  ๑๑   คน 
พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
วิธีดําเนินการ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน   เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบล
ระยะเวลาดําเนินการ   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด 
งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล       
และร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตามความต้องการ             
ของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 



-๘๙- 
 
 

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมาย                 

ที่ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน  ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง                       
จึงได้จัดทําโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้  
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ อีกทางหนึ่งด้วย 
เป้าหมาย 

ผู้นําชุมชน  เช่น กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกํานัน  แพทย์ประจําตําบล  
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   
จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒00 คน 
วิธีดําเนินการ 
   1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
   2. แตง่ตั้งคณะทํางาน 
   3. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
   4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
    5. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
ระยะเวลาการดําเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ 25๖๑  – 25๖๔ ) 
งบประมาณ 

๑๒,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 
 



-๙๐- 
 

 

๓.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสําคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชน
ขึ้นมาด้วยตนเอง  ตามความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการ                  
ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง  กําหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ ชุมชนได้รับการ
เรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไข
ปญัหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการ
แก้ไขปญัหาที่ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ในปัจจุบันและปัองกันปัญหาทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได ้ คิดเปน็และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
วิธีดําเนินการ 
    1. ประชุมผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
    2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม 
              สายในหมู่บ้าน 
    3. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
    4. ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลาการดําเนินการ 

4 ปี  ( ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ ) 
งบประมาณดําเนินการ 

๕,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ไดอ้ย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รวมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ใหก้ับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 

 
 



-๙๑- 
 
 

๓.๓.๒. ดําเนนิการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี                
ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบังอย่างแข็งขัน  สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกตอ้ง 
เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  ๑๖  หมู่บ้าน 
วิธีการดําเนินการ 

1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลดงบังอย่างแข็งขัน  สําหรับการทํางานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทนประชาคม) ต้องมีสวนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น กรรมการเปิดซองสอบราคา กรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

 2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ                      
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบตา่งๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ระยะเวลาการดําเนินการ 

ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
    ตำบลดงบัง 

2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
    ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
 

 
 



-๙๒- 
 

๓.๓.๓. ดําเนนิการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                    ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครอง

ส่วนทองถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
สง่เสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตาม องค์การ
บริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน                  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

3. เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบล 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 



-๙๓- 
 

4. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหนาที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

       (1) ผู้แทนชุมชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน2 คน 
       (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล2 คน 
       (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
       (4) ปลัด อบต.เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       (5) หัวหน้าสํานักปลัดป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
       (6) หัวหน้าฝายบริหารทั่วไป/อำนวยการทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีละ 2 ครั้งเปน็อยา่งน้อย
แล้วเสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

     ราชการ 
6. จัดทําแผนการดําเนินงานและการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
8. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร

     ส่วนตำบลพร้อมตัวชี้วัด 
9.การติดตามและประเมินผล 
10.การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบเพ่ือ 
    ปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 



-๙๔- 
 
๒. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
 และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ าน เมื อ งที่ ดี ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                       

ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
    2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
    3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ เกิดความโปร่งใส                            

     ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ

     บริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

เป้าหมาย 
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาทองถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการโครงการ 
1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

     กิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯกําหนด 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 



-๙๕- 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง                  
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๖- 
 

 
มิติที่  ๔     การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ทุกปีงบประมาณ  
 

หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหส้ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม 
              ภายใน พ.ศ. 2544 
    2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
    ที่เก่ียวข้อง 
    3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
    มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
    4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
    5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
ส่วนราชการทุกสำนัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 
 
 

 



-๙๗- 
 
วิธีการดําเนินการ 
    1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
    2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
    3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์ สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
    4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
    5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

ระยะเวลาการดําเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 

    2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
     3. การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/ ที่มีอยู่อย่างคุม้ค่า ประหยัด 
     
๒. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง                      
จึงไดม้ีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี 

 
 
 



-๙๘- 
 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทราบ

    ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ                    
     ตรวจเงินแผ่นดินตามกําหนด 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกสำนัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
    ส่วนราชการทุกสำนัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
   2. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
    3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
    4.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
   องคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
    5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์ กร ดําเนินการรวบรวม                  
    เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร                
    พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

ระยะเวลาการดําเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณดําเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
    3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

 
 
 



-๙๙- 
 

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
         หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม 
         ภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยสวนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ชอ่งทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  

ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม      
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและ
การตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  พิจารณาแล้วเห็นวาเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้
กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จําเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
    2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความมั่นใจ                     
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
    3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
 
 



-๑๐๐- 
 

 

เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน   อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

วิธีดําเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ สรุปขอ้มูล 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

และผูบ้ริหารทราบ 
 

สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
    ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

งบประมาณดําเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
    1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ 
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายที่วางไว้ 
    5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามฯ ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
     2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ไดด้ําเนินการแกไ้ข 
    3. รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
    4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
    5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
              (รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
 



-๑๐๑- 
 

 

๒. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                  

พ.ศ. 2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                         
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน                      
สิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย                 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน                 
และดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
    การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิด พลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง                 
ไปดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล                
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
    2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
    3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
    สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี
 



-๑๐๒- 
 
 

   2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการ                
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับสวนย่อย) 
   3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
   4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม ่หรือจะตอ้งดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
    5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ 

 

งบประมาณดําเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
    ความเสี่ยง 
     2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                      
    ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๓- 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ 
      ตามช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
 4.2.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
          บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน 
                     บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร              
จึงมักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ                  
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเปน็ธรรม 
    2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจา้ง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้ ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่ เกี่ยวข้อง                     
อย่างเครง่ครัด 
   - การสรรหาการบรรจุ แต่งตั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
   - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 



-๑๐๔- 
 
 

   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ  
     แตง่ตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน 
     องค์การบริหารส่วนตำบล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังรับมติ คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.ท.จังหวัด) 
   การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
   - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับเลื่อนตําแหน่ง 
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
     ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน 
     เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
   - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/ 
    การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แยง้ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ 
     ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได้ 
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 
     คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.ท.จังหวัด) กอ่น 
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบังจะออก 
     คําสั่งแตง่ตั้งได้ต้องไมก่่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รับมติคณะคณะกรรมการ 
     พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) 
   การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการ 
     ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ไดด้ําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ  
     หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อย่างเครง่ครัด 
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
    บุคลากรทราบ 
   - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ 
     เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 
 



-๑๐๕- 
 
 

   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย                
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไมเ่ป็นธรรม 
   - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 

ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกา้วหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ยา้ย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๖- 
 
 

4.2.๒ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 
         จา่ยเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด  ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการทํางาน                             
มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
   2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
    3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    4. ในการบริหารจัดการต้องทําอยางเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงตองมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององคก์รให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได้ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ                    
ทุกสามเดือน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ  25๖๑ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 



-๑๐๗- 
 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. มีการเบิกจ่ายถูกตอ้ง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
    3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 

    การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพยส์ินของ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

 

หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน  ต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้อง
มีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส   ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การรับ-จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   
 

วิธีการดําเนินการ 
    - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
    - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น 
             กรรมการ 

 
 



-๑๐๘- 
 
 

    - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
    - สรุปผลการรับ-จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง 
            ต่ า งๆ  เช่ น  ท าง เว็ บ ไซ ต์  ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วส าร  แล ะ เสี ย งต าม ส าย  ห อกระจ ายข าว                               
    เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด 
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ -  จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดงบัง  ทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๙- 
 

 
 

4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม       

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์                 
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง จึงได้ดําเนินการ
สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร                
และแสดงความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก
การปฏิบัติจริง  เพ่ือให้พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึนและกระตุ้น
การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปดิเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การ         
     บริหารส่วนตำบลดงบัง   
     2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังให้เกิด
    การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   
 

พื้นที่ดําเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   
 

วิธีดําเนินการ 
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้ าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
   2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  ให้ความสําคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย 
    3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความ
เขา้ใจในบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างถูกตอ้ง 



-๑๑๐- 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   

ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไม่เกิดปญัหาการทุจริตคอรร์ัปชัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๑- 
 
 

4.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.๓.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
         หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น  
      ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข 

และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น    จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  คําสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่สําคัญและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  จึงได้จัดทํา
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 
 
 



-๑๑๒- 
 

    2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
   3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเขา้ใจมิให้ดําเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

จํานวน ๓๒ คน รวม ๓๖ คน 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. จัดทําโครงการ/แผนงาน 
   2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แกผู่้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
     ตำบลเขา้รับการอบรม 
    3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
    4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณดําเนินการ 
    ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
     2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
     3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



-๑๑๓- 
 
 

     4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา 

     ท้องถิ่น 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน  จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง  ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องคก์รพัฒนาท้องถิน่ให้ท้องถิ่นมีความเจริญกาวหน้า 
 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที ่
   2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
   3. เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   จํานวน  ๓๒  คน 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

วิธีการดําเนินการ 
   1. ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง   และหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณ ี
 

 
 
 
 



-๑๑๔- 
 

   2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 
    3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
    4. ดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทราบ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี   ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
๓๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ผลลัพธ์ 
    1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
    2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
     3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จํานวน  ๓๒ ราย ได้รับการฝึกอบรม

และศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๑๕- 
 

4.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
        ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นให้มีบทบาทในการ 
    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป                
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
    2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
    3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
เป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จํานวน   ๓๒   คน 
พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
วิธีการดําเนินงาน 
    1. จัดทําคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
    2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม   การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
    3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 



-๑๑๖- 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
งานกิจการสภา  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ผลลัพธ์ 
     1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
     2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
 

หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องคป์ระกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยให้
มีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่าง
ฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
สว่นร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
     มีส่วนร่วมในการทํางาน 
   2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
    3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จํานวน  ๓๒  คน 
 

พื้นที่ดําเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 
 
 
 
 



-๑๑๗- 
 
 

วิธีดําเนินงาน 
1. แตง่ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

ดังนี้ 
 

   - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
   - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
   - แตงตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
   2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและตอ้งการของประชาชน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ                

ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๘- 
 

4.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
      เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

4.4.1 ส่งเสริมใหมี้การดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

หลักการและเหตุผล 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนร่วม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
วามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมา            
ภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมา            
ภิบาลอันจะทําให้ ประชาชนเกิดความมั่น ใจศรัทธา และไว้ วางใจในการบริหารราชการแผ่ นดิน                     
ของรัฐบาล 

 

วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
   1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
   2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 
 

 



-๑๑๙- 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป

ชันได ้
   2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
    2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปัญหาการทุจริต 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในตำบลดงบัง 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินการ 
    1. ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
    2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ เขตพ้ืนที่ตำบลดงบัง 
    3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
    4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
    5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
    6. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
 

 
 
 



-๑๒๐- 
 

งบประมาณดําเนินการ 
๓,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
     2. นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๒๑- 
 

 

4.4.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน 

     การทุจริต 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดงบัง   มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง               
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในทอ้งถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้
จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขา่ยด้านการปอ้งกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
    2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป้ญหาการทุจริต 
    3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเข้ามา                

มีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยด้านการป้องกันการทุจริตรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

 



-๑๒๒- 
 

สถานที่ดําเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

วิธีดําเนินงาน 
    1. แตง่ตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็นเครือขา่ยด้านการ
ปอ้งกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
    2. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากร  องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 
    3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร              
ส่วนตำบลในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตทําบันทึกขอตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังกับบุคคล องค์กร                       
สว่นราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือขา่ย 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
 

งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
     2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
     3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 


