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องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม



คำนำ
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุ ณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้น ได้นั้น การบริห ารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประช าชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน ไม่ใช้ ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง

งานนิติการ
สานักงานปลัด



สารบัญ
หน้ำที่
ส่วนที่ 1
บทนา
ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑

6
11
11
23
40
52



ส่วนที่ ๑
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำง
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงขวาง มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุ จริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและ
การป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง แม้ว่าโดยหลักการแล้ว
การกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ ทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำง จาแนกเป็น 7 ประเภท
ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลั กษณะปัญ หาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำงสำมำรถสรุป
เป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกำส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คนในปั จจุบัน มุ่งเน้น ที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น



3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ ทาให้การทุจริตกลายเป็น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าทีต่ ้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่ องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึ ดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มี ตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิ ตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทา การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง

2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมื อง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสั งคมว่าเป็ นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่ อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัป ชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ว โลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้ อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง



แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัด ตั้ งองค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัด ทายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุ จริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุ ณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้น ได้นั้น การบริห ารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน ไม่ใช้ ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจนอั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง



3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจ ริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง

4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวาง รวมถึ ง ประชาชนในท้ องถิ่น มีจิต ส านึก และความตระหนั กในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ราชการให้ บั งเกิ ด
ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชนท้ องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิด ข้อสงสั ยในการประพฤติ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวางรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่น มีจิ ตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริ ยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองทีม่ ีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต



5) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็น องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวางต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน



ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำง
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
1. การสร้าง 1.1 การสร้าง
(1) โครงการฝึกอบรม
สังคมที่ไม่ทน จิตสานึกและความ
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ต่อการทุจริต ตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ทั้งข้าราชการ
พนักงานขององค์กร
การเมืองฝ่ายบริหาร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการการเมือง
(๒) มาตรการ “ส่งเสริม
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ การปฏิบัติงานตาม
ฝ่ายประจาขององค์กร ประมวลจริยธรรมของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”
(๓) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

(1) กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โครงการปลูกป่า
ทดแทน)
(2) โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
(โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รมฝั่งแม่น้าโขงภายใน
ตาบลดงขวาง)
(3) โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการส่งเสริมอาชีพจัก
สาน หมู่ที่ 1 - 11)

ปี 25๖๑
งบประมำณ
(บำท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี 25๖๒
งบประมำณ
(บำท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี 25๖๓
งบประมำณ
(บำท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี 25๖๔
งบประมำณ
(บำท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

200,000

200,000

200,000

70,000

70,000

70,000

70,000

หมำย
เหตุ


มิติ

ภำรกิจตำมมิติ
1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

รวม
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ปี 25๖๑
งบประมำณ
(บำท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี 25๖๒
งบประมำณ
(บำท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี 25๖๓
งบประมำณ
(บำท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี 25๖๔
งบประมำณ
(บำท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

100,000

100,000

100,000

100,000

80,000

80,000

80,000

80,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

(1) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
(๒) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง
(๓) โครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(2) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาตสัง่
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัตริ าชการ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
(๑) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
(2) การประกวดคาขวัญ
ต่อต้านการทุจริต
(โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวาง)
(๓) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนตาบลดงขวาง
(กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”) (โครงการสภา
เด็กและเยาวชน ตาบล
ดงขวาง)
จานวน 9 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมำย
เหตุ


มิติ

ภำรกิจตำมมิติ
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

รวม

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
(1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น (โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันสตรีสากล)
(๒) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลากรที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์
(๓) กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวาง (โครงการ
ผู้สูงอายุตาบลดงขวาง)
(4) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
(1) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ดงขวาง”
(2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(๓) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

จานวน 13 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
3.1 จัดให้มีและ
(1) มาตรการ “ปรับปรุง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ในช่องทางที่เป็นการ องค์การบริหารส่วนตาบล
อานวยความสะดวก ดงขวาง ให้มีประสิทธิภาพ
แก่ประชาชนได้มีส่วน มากยิ่งขึ้น”
ร่วมตรวจสอบการ
(2) มาตรการ “เผยแพร่
ปฏิบัติราชการตาม
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ

ปี 25๖๑
งบประมำณ
(บำท)
50,000

ปี 25๖๒
งบประมำณ
(บำท)
50,000

ปี 25๖๓
งบประมำณ
(บำท)
50,000

ปี 25๖๔
งบประมำณ
(บำท)
50,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

190,000

190,000

190,000

190,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมำย
เหตุ


มิติ

ภำรกิจตำมมิติ
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
หลากหลาย”
(3) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง
(1) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชน (โครงการ
จัดทาแผนชุมชนตาบล
ดงขวาง)
(2) มาตรการกาหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
(3) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
(4) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวาง
(2) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ตาบล ประจาปี….
(3) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
(4) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง
(5) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวาง

ปี 25๖๑
งบประมำณ
(บำท)

ปี 25๖๒
งบประมำณ
(บำท)

ปี 25๖๓
งบประมำณ
(บำท)

ปี 25๖๔
งบประมำณ
(บำท)

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

50,000

50,000

50,000

50,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมำย
เหตุ


มิติ

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปี 25๖๑
งบประมำณ
(บำท)
50,000

ปี 25๖๒
งบประมำณ
(บำท)
50,000

ปี 25๖๓
งบประมำณ
(บำท)
50,000

ปี 25๖๔
งบประมำณ
(บำท)
50,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

(1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน
ย้าย
(๒) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ
(๓) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.3 การส่งเสริม
(1) โครงการอบรมให้
บทบาทการตรวจสอบ ความรู้ด้านระเบียบ
ของสภาท้องถิ่น
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิก สภาท้องถิ่น
(2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

(1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต
(2) มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวน 10 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
รวม จานวน 12 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
4.1 มีการจัดวาง
(1) โครงการจัดทา
ระบบและรายงาน
แผนการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
ประจาปีประจาปี
ตามที่คณะกรรมการ งบประมาณ 25..
ตรวจเงินแผ่นดิน
(2) โครงการจัดทา
กาหนด
รายงานการควบคุมภายใน
(3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

รวม

หมำย
เหตุ



ส่วนที่ ๓
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิ ต ส ำนึ ก และควำมตระหนั ก แก่ บุ ค ลำกรทั้ ง ข้ ำรำชกำรกำรเมื อ งฝ่ ำ ยบริห ำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมคุณ ธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดงขวำง
2. หลักกำรและเหตุผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้
มีประมวลจริยธรรม เพื่อ กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับ
ประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ ทางานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่
จะเข้ ามารั บ บริ ก ารที่ อ งค์ ก รนั้ น ๆ และเพื่ อ เป็ น การเตรีย มความพร้ อ มทั้ งในด้ านคน ได้ แ ก่ บุ ค ลากรทั้ ง
ข้าราชการการเมื องฝ่ ายบริ ห าร ข้าราชการการเมื องฝ่ ายสภาท้ อ งถิ่น และข้าราชการฝ่ าย ประจ า รวมถึ ง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่ อเป็ น การสร้างจิ ตส านึ กและความตระหนักในการปฏิบั ติราชการตามอานาจหน้าที่ให้ เกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้ำหมำย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จานวน 68 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีกำรดำเนินกำร จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวาง โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณในกำรดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ



9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานนิติการ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางประเมินความพึง
พอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70 ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง เกิดจิตสานึกที่ดีใน
การต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงขวำง”
2. หลักกำรและเหตุผล ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง พ.ศ. 2560 โดยกาหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดประมวลจริยธรรม ซึ่งมี
การกาหนดขั้น ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
พนั กงาน องค์การบริห ารส่ วนตาบล จั งหวัดนครพนม เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั บจริยธรรมของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบล ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานจ้ างขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบล มี ห น้ าที่ ด าเนิน การให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริ ย ธรรม,มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต และรับ ผิ ด ชอบ,ยึ ด ถือ ประโยชน์ ของประเทศชาติ เหนื อ กว่ า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ,
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณี ก ารเรี่ ย ไร และกรณี ก ารให้ ห รื อ รั บ ของขวัญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก าหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย ตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่ วนตาบลดงขวางได้จัดทา มาตรการ “ส่ งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา
ทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน



3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็น เครื่องมือ กากับ ความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้ รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้ อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึ งยึดถือเป็ น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงาน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล

1.1.3 สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระทํ า การอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่ วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำง
2. หลักกำรและเหตุผล ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อ งจน
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรื อหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด



พฤติ ก รรมเหล่ านี้ เป็ น การกระท าความผิ ด ทางจริย ธรรมของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ ต้ อ งค านึ งถึ งผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ข องส่วนรวม) แต่กลับตัด สินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่ วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานต้ องเข้า รับ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสใน การด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวาง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวาง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึ งได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
ผ่ านการประชุม ผู้ บ ริ ห ารกับ พนั กงานส่ ว นตาบลดงขวาง เพื่ อให้ พ นั กงานทุก คนท างานโดยยึ ดถือ ระเบี ย บ
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่ สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
3.3 เพื่ อ เสริ มสร้างให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลดงขวางมีจิต ส านึ ก
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้ำหมำย พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีกำรดำเนินกำร จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานนิติการ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์ พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น



1. ชื่อโครงกำร : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลดงขวำง ประจำปี 25..
(โครงกำรปลูกป่ำทดแทน)
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ ทาให้ อุณ หภูมิโลกสู งขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่ งผลให้ เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่
ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้
ทาลายป่ าของมนุ ษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่
สี เขี ย วจึ งเป็ น หนทางหนึ่ งในการแก้ ไขปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นโดยตรงเนื่ อ งจากต้ น ไม้ เป็ น แหล่ งดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ใ ห้
เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตาบลดงขวาง ประจาปี 25..” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนสร้างเมืองน่ าอยู่ ส วยงาม (Beautified City) และร่ว มถวายเป็นราชสั กการะใน วโรกาสมหามงคล
ดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่
ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของสิ่ งแวดล้ อ ม และรัก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ อั น เป็ น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อ น โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตาบลดงขวาง
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรทีม่ ีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 1,000 ต้น
5. พื้นที่ดำเนินกำร พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลดงขวาง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6. วิธีดำเนินงำน
6.1 ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ องค์ ก รภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา กลุ่ ม พลั งมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดหากล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึ กษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร 50,000 บาท



9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนำ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25.. (โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่ง
แม่น้ำโขงภำยในตำบลดงขวำง)
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็น จานวนมาก แต่
การลักลอบตัดไม้ ทาลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิ ต
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการ
อนุ รักษ์ ทรั พ ยากรป่ าไม้ ซึ่งจะสามารถช่ว ยให้ ธ รรมชาติของประเทศไทยกลั บ มามีค วามสมดุล เพิ่ มมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่ วงใยในปัญ หาปริมาณป่าไม้ของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้
มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิด
เรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และ
ระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืช
เกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ใน
ฐานะเป็ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ อยู่ ใกล้ ชิ ดกั บ ประชาชนมากที่ สุ ด ได้ ตระหนั ก ถึ งหน้ าที่ แ ละความ
รับ ผิ ดชอบในการร่ว มกันอนุ รักษ์ ฟื้น ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในชุมชน จึงได้ จัดทาโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวาง เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จานวน
11 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
เป็นต้น
4.2 ดู แล อนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู สภาพแหล่ งน้า คูคลอง ที่เสื่ อมโทรมในเขตพื้ นที่ รับผิ ดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง จานวน 11 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางโดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ผู้นาชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง



11 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน
เป็นต้น
5. พื้นทีด่ ำเนินกำร พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง และแหล่ง
น้า คู คลอง ริมฝั่งแม่น้าโขงในเขตองค์การ บริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีกำรดำเนินงำน
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
(กลุ่มรวมทุก ชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละ ชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่ มพิ ทักษ์สิ่ งแวดล้ อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ล ะ
ชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุ ดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทา
ความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6.5 จัดกิจกรรมพัฒ นา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู งานหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน หรือ หน่ ว ยงานที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวาง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร 200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง (โครงกำรส่งเสริม
อำชีพจักสำน หมู่ที่ 1 – 11)
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็น โครงการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความ
เป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผน
ปฏิบั ติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”
ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ ยากไร้ให้มีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการ
สาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้ นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ



ของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้ วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร กอง
สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จึงจัดทาโครงการอบรมให้ ความรู้การสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มา
ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลดงขวาง
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทาเครื่องจักสานให้กับคนยากจนในตาบลดงขวาง
3.3 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.4 สามารถนาเครื่องจักสานไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทาเครื่องจักสานให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร 70,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาเครื่องจักสาน
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเครื่องจักสาน
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนตำบลดงขวำง (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”)
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ ทาลายสังคมอย่างรุนแรง
และฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหา
ได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริม
การศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม และ (6) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ และผู้ พิ ก าร



พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16 ให้ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เมื องพั ท ยา และองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล มี อ านาจและหน้ าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสั งคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางพิจารณาเห็น
ความสาคัญ ของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนตาบลดงขวาง
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ สาคัญ ที่ทา
ให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัป ชันที่ได้ผล
ที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์
จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่ วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ ส่วนรวม
4. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ เด็กและเยาวชนตาบลดงขวาง จานวน 100 คน
เชิงคุณภำพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
7. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ



10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
1. ชื่อโครงกำร : การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต (โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวาง)
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝัง
รากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรู ป แบบ ซึ่งการสร้ างค่ านิ ย มที่ ถูกต้ องนี้ จะเป็ น รากฐานส าคัญ เพื่ อท าให้ ทุ กคนเป็ นพลเมือ งที่ มีคุณ ภาพ
ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปั ญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็น เรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่ างยั่งยืน หาก
ปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและ
ส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย องค์การบริห ารส่วนตาบลดงขวาง ตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็น
ความสาคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและ
องค์การบริห ารส่ว นตาบล พุท ธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถู กต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทา
ความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตาบลดงขวาง
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ



5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางกาหนด
5.5 ทาพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
7. งบประมำณดำเนินกำร 100,000 บาท
8. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณ ธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้าน การทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนตำบลดงขวำง (กิจกรรม “ส่งเสริม
กำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”) (โครงกำรสภำเด็กและเยำวชนตำบลดงขวำง)
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน
ทีท่ าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชน รู้จั กความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่ม
เพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การ
บริห ารส่ ว นตาบลดงขวาง พิ จารณาเห็ น ความส าคั ญ ของเด็ กและเยาวชนซึ่งเป็ นอนาคตของชาติ จึงได้ จัด
โครงการ สร้างภู มิคุ้ม กัน ทางสั งคมให้ เด็ กและเยาวชนต าบลดงขวาง (กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ป รัช ญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และเห็ น คุ ณ ค่ าของทรั พ ยากรต่ างๆ รู้ จั กอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่ น รู้จัก เอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ แ ละแบ่ งปั น มี จิ ต ส านึ ก รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิ ยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และมาตรา 67
ภายใต้บั งคับ แห่ งกฎหมาย องค์การบริห ารส่วนตาบลมีห น้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริห ารส่วน ตาบล (5)
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา



16 ให้ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เมื องพั ท ยา และองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล มี อ านาจและหน้ าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสั งคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
3.2 เพื่ อสร้ างภู มิคุ้ม กัน ทางสั งคมให้ เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุ ล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ เด็กและเยาวชนตาบลดงขวาง จานวน 100 คน
เชิงคุณภำพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
7. งบประมำณดำเนินกำร 80,000 บาท
8. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 เด็ ก และเยาวชนสามารถน าแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็น คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข



มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
1. ชื่อโครงกำร/กิ จกรรม/มำตรกำร กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักกำรและเหตุผล คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับ ความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดั บ คะแนนดัช นี การรับ รู้ก ารทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจั ดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยื น รัฐ จะต้องให้ ความเป็ น อิสระแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยยึดหลั กแห่ งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ งมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจแก้ไขปั ญ หาในระดับ พื้ น ที่ ส่ ว นการกากับ ดู แลองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะท าได้ เท่ าที่ จ าเป็ น ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ การคุ้ ม ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว
เรื่องในท านองเดี ย วกัน นี้ ก็ส ามารถเกิดขึ้น กับ คนทางานในหน่ วยงานราชการอื่น ได้ เช่นเดียวกัน เพี ยงแต่
คนทางานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี จานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็ นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้ อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้ อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่ อต้านการทุจริต ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมื องในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็ น กระบวนการหนึ่ งของการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ราชการซึ่ งใช้ ห ลั ก การการให้ รางวั ล เป็ น แรงจู งใจให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้ให้ความสาคัญใน
เรื่องการพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนเป็น เรื่องลาดับ ต้นๆ ของเรื่องการ
บริห ารงานบุ คคล โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเรื่อ งการใช้ ดุล พิ นิ จของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดนครพนม เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็น ธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต พนักงานส่วนตาบล
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวาง โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงาน
ส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6.5 คณะกรรมการพิจ ารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนตาบลดงขวาง
พิ จ ารณาทบทวนผลการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม ของทุกปี



8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคคลากร สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ ในทรัพ ย์ สิน ของทางราชการ โดยยึด ถือ และปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการ
บริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่
กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50
วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ กาหนดให้องค์การบริห ารส่วน
ต าบลมี อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ เป็ น หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ทั้ งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการ
โดยเปิ ดเผยและเที่ ย งธรรม โดยพิ จ ารณาถึ งประโยชน์ และผลเสี ยทางสั งคม ภาระต่อ ประชาชน คุณ ภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและ
กิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวาง



6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง มีหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะให้ แก่ป ระชาชนในท้ องถิ่ น ตามอานาจหน้าที่ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลทั้ งที่ เป็ น หน้ าที่ต าม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กาหนด
แผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจ ให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ อื่น ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ เป็ น หน้ าที่ ข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลและในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ นั้ น ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิ ด เผยข้อ มู ล ข่าวสาร ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั งคับ จากภารกิ จหน้ าที่ ในการจัด ท าบริก าร
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริ การหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รับ บริการ เพื่ อให้ เป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติส ภาตาบลและ



องค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที่ กาหนดให้ การปฏิบัติ งานตามหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้ น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัด นครพนมแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบล ของ
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง จาเป็นต้องมี
โครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้ เกิด
ความพึงพอใจ
3.2 เพื่ อเป็ น การสร้ างจิตส านึ กความตระหนักให้ แก่บุ คลากรผู้ ให้ บ ริการปฏิ บั ติห น้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติ ดาเนิน การตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่
กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การท างานด้ า นบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดาเนินการหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี
9. ผูร้ ับผิดชอบ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2.3 มำตรกำรกำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และใช้ อ ำนำจหน้ ำที่ ให้ เป็ น ไปตำมหลั ก กำรบริห ำรกิ จ กำร
บ้ำนเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. หลักกำรและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้ มีก ารรับ ฟังและสารวจความคิดเห็ นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อ ยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภ าพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่ างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลดงขวาง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง



4.5 ผู้ บั งคับ บั ญ ชามอบอานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ การสั่ งการอนุญ าต การอนุมั ติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ส ารวจงานบริก ารที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ น ายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลมอบอานาจให้ รองนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบล หรือปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง จัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลเปลี่ ย นไปในทิ ศทางที่ ดี ขึ้น และท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือ การดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ
ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลื อก/มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่ จะมอบหมายให้ ผู้ ใต้บังคับบัญ ชาจะ
พิจารณาถึงความสาคัญคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของ
หน่ วยงานต้องมีการปรับ ให้ เข้ากับ สภาพสั งคมและทั นต่อสถานการณ์ ที่การบริห ารราชการต้องเป็นไปเพื่ อ



ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้ำหมำย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การ บริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตั วชี้วัด /ผลลั พ ธ์ การบริ ห ารราชการการดาเนิน งาน การปฏิบั ติงานเกิด ความคล่ องตัว และรวดเร็ว
ตลอดจนการอานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น (โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมวันสตรี
สำกล)
2. หลักกำรและเหตุผล เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวัน
สตรีสากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
และจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม
ซึ่งเป็ น วัน เฉลิ มพระชนม์พ รรษาของพระองค์ ด้วยสานึกในพระมหากรุณ าธิคุณ ที่ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ
ตรากตราบาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น
วันสตรีไทยของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมี โอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่
ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50 (7) ที่
กาหนดให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลมีห น้ าที่ส่ งเสริมการพั ฒ นาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้ สู งอายุ และคนพิการ
ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตาบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกี ยรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีความ



ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่นโดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับ
สตรีที่มคี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
2. เป็นผู้ ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่า งแก่คน
ทั่วไป
3. เป็นผู้ ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสั งคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ
3.2 เพื่ อยกย่ องเชิดชูเกีย รติส ตรีที่ป ระพฤติป ฏิบัติตนที่ เป็นประโยชน์ ต่อสั งคมให้ มีขวัญ และ
กาลังใจในการบาเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้ำหมำย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จานวน 11 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่ จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดเี ด่นประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรี องค์การบริห ารส่วนตาบลดง
ขวางทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตาบล ดาเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่ อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบั ติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากแต่ละตาบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุ ณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
6.5 ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล
จานวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง เป็นประธานในพิธี
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร 50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเด่นผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
– สตรีดีเด่นผู้ได้รบั การเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป



1. ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลำกรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คน
ดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชู
เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์และมอบรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรขององค์การบริห ารส่วนตาบล
ดงขวาง ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น แบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่ งความดี อย่ างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลากรที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลากรทีด่ ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ บุคคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวางได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้บุคคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวางตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน/ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวาง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวน บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้ำร่วมในกิจกรรมผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำง (โครงกำรผู้สูงอำยุตำบลดงขวำง)
2. หลักกำรและเหตุผล การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอัน สาคัญ ในการพัฒ นาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต
และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลัก สาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบล
ดงขวาง ผู้ทที่ าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางอย่างสม่าเสมอ



องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ ทาคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้
เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับ องค์การบริหารส่วนตาบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคล
ตัวอย่าง และจั ดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน หน่ว ยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวางมีค่านิยมยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญ และกาลั งใจแก่ผู้ ทาคุณ ประโยชน์ และมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมผู้สู งอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวางมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ทาประโยชน์ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
- องค์กร/ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จั ด ประชุ ม ชี้ แจงแนวทางการด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สร้างมาตรการร่ว มกั น ในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีค่านิยม ยกย่อง
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม



2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิ จพอเพียง (โครงกำรส่งเสริม
กำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง)
2. หลักกำรและเหตุผล เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส
ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทาการ
ผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้
ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่ อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจ าหน่ าย ทาให้ ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิ ตสูงขึ้ นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิ จ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเองเป็ น การใช้พื้น ที่ เล็กๆ ให้ เกิด ประโยชน์ ปลอดภัย จากการใช้ส ารเคมีและสารพิ ษตกค้างทาให้
สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่ าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะ
ภัยแล้ง ทาให้เกษตรกรในพื้นที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่ มีพื้นที่อยู่ใกล้
กับคลองส่งน้าประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้า
จนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้
มีการลดพื้นที่การทานาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้ น้าน้อยเพื่อปลูก ทดแทนการ
ปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้ น้า
น้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทาน้า 1 ไร่ ใช้น้า 1,738
ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ พื้นที่ป ลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้ น้า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็ นวิธีหนึ่งของการ
ด าเนิ น การมาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ได้ รับ ผลกระทบจากภั ย แล้ งในพื้ น ที่ ต าบลดงขวางอย่ างยั่ งยื น
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจาก การดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าตาบลดงขวางคั ด เลื อ ก ประชาชนที่ ป ฏิ บั ติ ต นตามปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ที่ ส ามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กั บ ปริ ม าณน้ าต้ น ทุ น และสถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ างตลอดจนสามารถถ่ ายทอดความรู้เพื่ อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้ จัดทา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์
เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร
ได้น้อมนาแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่ างและเป็น
วิทยากร ประจาศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร



4. สถำนทีด่ ำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 ประชุมคณะกรรมการฯ ประจาตาบลดงขวาง
5.2 ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 25..
5.3 มอบใบประกาศนี ย บั ต ร และแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น วิ ท ยากรประจ าศู น ย์ เรี ย นรู้ โ ครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
5.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7. งบประมำณดำเนินกำร 100,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตั ว ชี้ วัดที่ 2 ระดับ ความส าเร็จ กิ จ กรรมถ่ ายทอดให้ ความรู้ข องศู น ย์เรียนรู้โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ ผ่ า นการอบรมสมั ค รใจเข้ า ร่ ว มโครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ สนอง
พระราชดาริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบลดงขวางได้
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสานมีเกษตรกร

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
2. หลักกำรและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
กาหนดดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลั ก รวมถึงข้ อ เท็ จ จริ งของการทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในหน่ ว ยงานของภาครั ฐ สาเหตุ ส่ ว นมากเกิ ด จากการ
ดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
สิ่ งของต่ างๆ ที่ เอื้ อ ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต ดั งนั้ น วิ ธี การบริห ารจัด การภายในองค์ กรที่ น าไปสู่ ก ารปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒ นธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้าง



ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาการ
ทุจ ริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูป แบบ ดังนั้น องค์การบริห ารส่ วนตาบลดงขวาง จึงได้จัดทามาตรการ
“จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้ บริหาร
ท้องถิ่น ที่มีดัชนี ในการประเมิน การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต ตามแนวทางการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักกำรและเหตุผล กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ล ะประเภทได้ให้ อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่ อตรวจสอบการใช้อานาจของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ซึ่ งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบี ยบข้อบังคับ หรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อ ให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน



กลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต การตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับ การตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิ บั ติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุ ม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักกำรและเหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มโดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่ อ งร้อ งเรีย น แจ้ งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็ น ซึ่งสามารถยื่ น คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้ องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวางขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจั ดให้ มีมาตรการจัดการในกรณี ได้รับ ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุ จริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง



6.3 จั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ใช้ เป็ น มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่ กระบวนการและขั้น ตอนในการด าเนิ น งานเกี่ ยวกับ เรื่องร้อ งเรียนขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลดงขวางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางตามคู่มือ ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อ โครงกำร : มำตรกำร “ปรั บปรุ งศู น ย์ข้ อมู ล ข่ำ วสำรขององค์กำรบริ ห ำรส่วนตำบลดงขวำงให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น”
2. หลักกำรและเหตุผล ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวางจึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวาง โดยมีสานั กปลัดองค์การบริห ารส่วนตาบลดงขวาง เป็นผู้ รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ แก่ป ระชาชนอย่างครบถ้ว น ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง



3.2 เพื่ อเพิ่ มช่องทางให้ ป ระชาชนได้มีส่ วนร่ว มในการตรวจสอบการปฏิบั ติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินกำร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจั ดหาพัส ดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบั ติงานเป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง

3.1.2 มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห าร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและหลำกหลำย”
2. หลักกำรและเหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กรอานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้จัดทา
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น



4. เป้ำหมำย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า
10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินกำร พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

3.1.3 มี การปิ ด ประกาศ เผยแพร่ข้ อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับ การปฏิ บั ติราชการที่ เป็ น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ ประชำชนเข้ำถึงข้ อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดงขวำง”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ สาคัญๆ ของหน่วยงาน
เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวางจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ ทา
การของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น



3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง ทั้ง
ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
– ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสี ยง/หน่วยประชาสั มพันธ์
เคลื่อนที่
- ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี เจ้ า หน้ า ที่ ให้ บ ริ ก ารประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสั มพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
3.2.1 มี ก ระบวนการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน ในการดํ าเนิ น กิ จการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน (โครงกำรจัดทำแผนชุมชนตำบลดงขวำง)
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หมู่บ้ าน/ชุ ม ชน มี กระบวนการจั ด ท า ทบทวน ปรับ ปรุงแผน ชุ ม ชน เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพแผนชุ ม ชน และ
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการ



ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริห ารส่วนตาบลดงขวางได้
ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปีงบประมาณ 25.. เพื่อนามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนาเข้าบรรจุ
ไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้
จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปี พ.ศ. 25.. ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 11 หมู่บ้าน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน
เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 11
หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี
8. งบประมำณดำเนินกำร 50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน



5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเป็นหน่วยบริการสาธารณะ ใน
การให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่ อมุ่ งเน้ น ให้ ป ระชาชนได้รั บ บริ การที่ มีม าตรฐานอย่างเท่ าเที ยมกัน ทั่ ว ถึงเสมอภาคตามรัฐ ธรรมนู ญ ของ
ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคำญด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มี เหตุเดือดร้อน
ราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง จึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว



3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดื อดร้อนราคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้ำหมำย รับ แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญจากประชาชนในพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
5.4 ด าเนิ น การออกตรวจพื้ น ที่ เรื่อ งร้อ งเรียน/ร้อ งทุ ก ข์ และน าเรื่ องเสนอต่ อคณะผู้ บ ริห าร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30
น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือนทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่ง
สาคัญ เพราะการปฏิบั ติหน้ าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่ นกรองการใช้ อานาจ โดยการเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริ งข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการ
ตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่ อ ให้ เกิ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการอย่ า งถู ก ต้ อ งโดยการน าข้ อ เสนอแนะจากหน่ ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ



4. เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีกำรดำเนินกำร ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
9. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดํ า เนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด ทํ า
งบประมาณ
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงขวำง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงขวาง โดยส านั ก งานปลั ด จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางขึ้น
3. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวางและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลฯ และคณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางกาหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพ ธ์ องค์การบริ ห ารส่วนตาบลดงขวางมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพั ฒ นา
องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลดงขวางเพื่ อ เป็ นองค์กรในการยกร่างหรือ จัด ท าร่างแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงขวางและร่ างแผนพั ฒ นาสี่ ปี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงขวางเพื่ อ ใช้ เป็ น
แผนพัฒ นาในการพั ฒ นาองค์การบริ ห ารส่ วนตาบลดงขวางความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต



องค์การบริห ารส่วนตาบลดงขวาง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ ความสาคัญ ในการต่อต้านการ
ทุจริต
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบล ประจำปี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี จานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบ
ถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวางจึงได้จัดทาโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตาบลประจาปี 25.. ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปตามหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรับ ฟังความคิดเห็ นข้อเสนอแนะในการพัฒ นาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปี ทุก
ปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้ำ หมำย ผู้ น าองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่ บ้ าน ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่ บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ น าชุมชน
แพทย์ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 600 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่
6.2 แต่งตั้งคณะทางาน
6.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมำณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง
2. หลั ก กำรและเหตุ ผ ล/ที่ ม ำของโครงกำร ตามที่ อ งค์ การบริห ารส่ ว นตาบลดงขวางได้ ดาเนิ น การตาม
ข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ในด้ านการจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรอบ
ปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้อ งกัน
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง



3. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวาง อย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีกำรดำเนินกำร
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวางอย่ างแข็งขัน ส าหรับ การทางานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลดงขวางได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวางในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการดาเนิ นงานและตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ละบทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลในฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการวัดผลการบริห ารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อนาผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อไป ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้จัดทา
โครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. เพื่อให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะ
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชนโดยใช้วิธีการ



บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11
ก.พ. 2558) จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) ข้าราชการในสานักงานปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติราชการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลดงขวางตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวางสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวางพร้อมตัวชี้วัด



6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขวำง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ ดั งนั้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับ ประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางและวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ เกิ ด ความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริห ารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
4. เป้ำหมำย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำรโครงกำร
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติราชการในองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลดงขวางตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็ นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวางมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้



มิ ติ ที่ 4 กำรเสริม สร้ำงและปรับ ปรุง กลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ รำชกำรขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ประจำปีงบประมำณ 25..
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัย สาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยัง
ถือเป็นส่วนประกอบสาคัญ ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
อย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องจะทาให้การปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิ ธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิ ทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุแ ละทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริห ารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด



6.4 สอบทานระบบการปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานและ/หรือ ระเบี ยบ ข้อ บั งคั บ ค าสั่ ง ที่ ท าง
ราชการกาหนดเพื่ อให้ มั่น ใจได้ว่าสามารถน าไปสู่ การปฏิ บัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้ องกั บ
นโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้
กาหนดไว้รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน
นับ จากวันสิ้น ปี งบประมาณ ดังนั้ น เพื่อให้ การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนดเป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวาง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวางทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดู แลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามกาหนด
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2



5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาดป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน

4.1.2 มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน โดยดํ าเนิ น การให้ มี ก ารจั ด ทํ า
แผนการปรับ ปรุง หรือ บริห ารความเสี่ ยง และรายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ สาคัญและเป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุม
ภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการ
จัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ
ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลั งประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ
ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงิน
และบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ
จั ด การด้ านอื่ น ๆ นอกเหนื อจากด้ านการเงิน และบั ญ ชีในหน่ ว ยงาน จึ งไม่ ส ามารถสะท้ อนภ าพถึ งผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการกาหนดหน้ าที่ และมอบหมายงานในหน่ว ยงานไม่ เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบั ติงานทั้ ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยั งไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่าเพื่ อให้ องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ท ธิภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางขึ้น
3. วัตถุประสงค์



3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎหมาย เงื่อ นไขสั ญ ญา ข้ อ ตกลง ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ำหมำย เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒ นาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อ งเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้ คณะทางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้บริหารทราบ
6. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
9. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มี ข้อมู ล และรายงานทางการเงิน ที่ ถูก ต้อ งครบถ้ ว นและเชื่อถื อได้ สามารถน าไปใช้ ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
11.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
11.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
11.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
11.5 ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุ ม
ภายใน



4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถดำเนินกำรได้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่ง
สาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวาง
ระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้ นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวางเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน



- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
6.2 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตาแหน่ง
- มี การประชาสั ม พั น ธ์ไปยั งหน่ ว ยงานอื่ น และ ก.อบต.จังหวัด อื่น รวมถึ งประชาสั มพั น ธ์ให้
ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ ขอรับ การประเมิน สามารถซักถามข้อสงสัยหรื อโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่งองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจะออก
คาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
6.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
ที่องค์การบริห ารส่ว นตาบลดงขวางได้ ดาเนินการเลื่ อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสื อสั่ งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือนเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะการ
รักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมและข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินทีไ่ ม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)



8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานบุคคล สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตั ว ชี้ วัด ก าหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความส าเร็จ แบ่ งเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
การโอน ย้าย ขององค์การ บริหารส่วนตาบลดงขวาง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่
รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้อง
ทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการทางานมี
กระบวนการที่ โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทางานขององค์กร ให้ มีความโปร่ งใสสามารถเปิ ดเผยข้อ มูล ข่าวสาร เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลดงขวาง
ภายในเก้าสิ บ วันนั บ แต่วัน สิ้ น ปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง



10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางจึงได้
ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒ นาระดับการเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ วนร่ว มกับ ภาครัฐ มากขึ้น เพื่อกระตุ้น การปรับเปลี่ยนสู่ การบริห ารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุน ให้ ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
3.2 เพื่อป้องกัน การทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริห ารส่วนตาบลดง
ขวางให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า
4. เป้ำหมำย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ าร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางให้ความสาคัญ ในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส
6.3 จั ดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง



7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการ
เลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เท่านั้ น หากแต่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบี ยบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บ ริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็น
ผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึง
จ าเป็ น ที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ต้ องมี ค วามรู้ ความเข้าใจระเบี ยบ กฎหมาย คาสั่ ง และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่ ส าคัญ และเกี่ย วข้องกับ การบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันมีผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวาง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติ สาหรับ เจ้าหน้ าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้ บริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลดงขวาง เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547



3.2 เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลดงขวางมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนิ น กิจ การที่เป็ น การขัด กัน ระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลและประโยชน์ ส่ วนรวมตามมาตรา 100 แห่ ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง จานวน 22 คน รวม 26 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสั มพั น ธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ ให้ แก่ ผู้ บริห าร และสมาชิ กสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานนิติการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิกสภาองค์ การบริห ารส่ วนต าบลดงขวางมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับ เจ้าหน้ าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่นอันได้แก่ ฝ่ายบริหาร



และฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้ มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
บทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่ องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งใน
การใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้ำหมำย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง จานวน 22 คน
5. พื้นที่ดำเนินงำน องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินงำน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน 2 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จานวน 22 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน 2 ศูนย์ รวม 4 คน
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ นาข้อมูลแจ้ง
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจการสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี

4.4 เสริม พลั ง กำรมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน (Community) และบู ร ณำกำรทุ ก ภำคส่ ว นเพื่ อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับ
ประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้า



ไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้น
ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต ประชาชนในเขตตาบลดงขวาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้องค์การบริห ารส่วนตาบลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้ วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น การจั ด ท างบประมาณ การจัด ซื้ อ จัด จ้ าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้ น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยมการบูรณา
การ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปั ญ หาเกี่ยวกับ การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่ น สามารถเกิดขึ้น ได้ในทุกวงการ ไม่ ว่าจะเป็น วงการระดับ ท้องถิ่น จนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น



ในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่ง จาเป็นโดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภ าครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้ มีส่ ว นร่ ว มในการเป็ น เครื อข่ ายร่ว มกับ องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลดงขวางในการร่ว มคิด ร่ว ม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงขวางพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า การมี เครือ ข่ ายดั งกล่ าวเป็ น สิ่ ง จาเป็ น จึ งได้ จั ดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวาง
4. เป้ำหมำย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวางเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวาง
5. สถำนทีด่ ำเนินกำร ในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
6. วิธีดำเนินงำน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่ว มเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวางในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางกับบุคคลองค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลำดำเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนาแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ท าให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ว มใจในการป้ องกั น การทุ จ ริตในพื้ น ที่ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
ดงขวาง

