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ค าน า 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  ความมั่นคง  ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ  ซึ่ง
ผลกระทบดังกล่าว  ส่งผลต่อเนื่องท าให้ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆ ของภาครัฐ  ที่
จะแก้ไขปัญหาและด าเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้  4  มิติ  ได้แก่   

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ       
ทุจริต 2560 ขึ้น  

                                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก                               

                                                                                                            กันยายน  2561 
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สารบัญ 

      หน้า 

ค าน า                                                                                                                                                                                                     
ส่วนที่ 1 บทน า                                                                                                                                                                                                                                   

             องค์ประกอบ       ประกอบด้วย  

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร             1 

   หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)         2 

   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                  3 

เป้าหมาย                     3 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน                4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย      

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ แยกตาม 4 มิต ิ   5  
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ส่วนที่ 1 
****************              

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

(1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

(2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน 
นิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะท าพฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น 

(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ 
ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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(4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็น 
เรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการ
ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 

(5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการทีจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

(6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ 
ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาป
และเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะ
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

(7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้  
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น
คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของ
ประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และ
ด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าใน
ลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ 
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมา 

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การ



~6 ~ 
 

ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดย
สรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็
จะเชื่อม่ันและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริต แล้วก็ท าให้ทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ปฏิบัติราชการโดยยึด

หลัก ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่
มิชอบทุกฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

     1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก 

     3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     4.  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต 
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แผนป้องกันการการทุจริต 3 ป ี

(พ.ศ.2562 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 ก า ร ส ร้า ง 

จิตส า นึกและความ 

ตระหนักแก่บุคลากร 

ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร 

การเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมือง 

ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ 

ฝ่า ย ป ร ะ จ า ข อ ง 

องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 

 

1.2การสร้าง 

จิตส านึกและความ 

ตระหนักแก่ 

ประชาชนทุกภาค 

ส่วนในท้องถ่ิน 

 

 

 

1.3 การสร้าง 

จิตส านึกและความ 

ตระหนักแก่เด็กและ 

เยาวชน 

1. มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 

3. กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 

4. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน” 

5. กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

1. กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 

2. กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน  

3.โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 

1. กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 1 รวม 2 มาตรการ 4 กิจกรรม 2 โครงการ 80,000 80,000 80,000  
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แผนป้องกันการการทุจริต 3 ป ี

(พ.ศ.2562 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.การบริหาร 

ราชการเพื่อ 

ป้องกันการ 

ทุจริต 

 

 

2.1 แสดงเจตจ านง 

ทางการเมืองในการ 

ต่อต้านการทุจริตของ 

ผู้บริหาร 

 

2.2 มาตรการสร้าง 

ความโปร่งใสในการ 

ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

2.3 มาตรการการใช้ 

ดุลยพินิจและใช้ 

อ านาจหน้าที่ 

ให้เป็นไปตาม 

หลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

1.มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

4.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

5.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง” 

6. กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

7.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ 

ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

 

 

 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

แผนป้องกันการการทุจริต 3 ป ี
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(พ.ศ.2562 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.การบริหาร 

ราชการเพื่อ 

ป้องกันการ 

ทุจริต 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติ 

แก่หน่วยงาน/บุคคล 

ในการด าเนินกิจการ 

การประพฤติปฏิบัติ 

ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 

 

 

2.5 มาตรการจัดการ 

ในกรณีได้ทราบหรือ 

รับแจ้งหรือตรวจสอบ 

พบการทุจริต 

 

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

3. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

4. มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

มิติที่ 2 รวม 8 มาตรการ 8 กิจกรรม      
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  แผนป้องกันการการทุจริต 3 ป ี

(พ.ศ.2562 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การส่งเสริม 

บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ 

ภาคประ 

ชาชน 

 

 

3.1 จัดให้มีและ 

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 

ในช่องทางที่เป็นการ 

อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 

3.2การรับฟังความ 

คิดเห็น การรับและ 

ตอบสนองเรื่อง 

รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

ของประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ 

ประชาชน 

มีส่วนร่วมบริหาร 

กิจการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ 

1. มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

1.โครงการจัดเวทีประชาคม 

2.มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

1.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

5,000 

- 

 

 

 

5,00 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

5,000 

- 

 

 

 

5,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

5,000 

- 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 3 รวม 3 มาตรการ 1 กิจกรรม 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลด
น้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้าง
ทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทาง
ที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น 
ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบ
ธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดท าโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท. 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอน
และปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซ่ึง
ไดร้ับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และ
เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท. 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 
  1. ฝึกอบรมสัมมนา  
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดย
มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน      มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝา่ยการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส 
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือ
เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวั งการทุจริตให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอนสัก 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอนสัก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ 
 1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
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 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลง
วันที่ 30 กันยายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลมี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้
จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม  
 2.เพ่ือให้ เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามล าดับ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้า ง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
ก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดจากการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
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 6.จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส 
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพื่อ
เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่
ประชาชน เด็กและเยาวชน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชน เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในที่ประชุมหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็ก และ
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ต าบลดอนสัก  
 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3. น าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน 
 5. น าเด็กและเยาวชนเข้าวัดในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
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 2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน  ศูนย์พัฒนาเด็ก และโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ ต าบลดอนสัก  
 4. ประชาชน เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการ
ทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้

ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 
3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง”ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ 
“พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือ
การกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น 
เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท า
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน    เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชน เด็กและเยาวชน เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
 2. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชน เกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิม
มากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชน เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  9 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้
ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 2. ประชาชน เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่
เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งน้ า คู คลอง  ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชน เด็กและเยาวชน เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 2. ประชาชน เด็กและเยาวชน เกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมได้  
 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบ
รู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  
        
3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 2.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในต าบลดอนสัก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
วิทยากรในชุมชน 
 2.ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดย
ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่ม
เด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนสัก 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดรูปแบบ
กิจกรรม แนวทางในการด าเนินการ  
 2.จัดประชุมคณะท างานฯ 
 3.ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 
 

 



~29 ~ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  

ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับท้องถิ่นเองซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มี
การบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่

การรับรู้ของสาธารณชน  

4. เป้าหมาย 
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 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของ
ผู้บริหารให้ปรากฏชัดเจน  
 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง 
และมอบหมายงาน 
อย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3.จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2.แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง 
และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ
ไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
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 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุ ก
เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของ
ผู้บริหารให้ปรากฏชัดเจน  
 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง 
และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารงานส่วนต าบลดอนสัก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3.จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2.แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.จัดประชุม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 3.ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6.ก ากับติดตามการด าเนินการตามกิจกรรม 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 3. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัด
จ้างเพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์
กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุก
โครงการ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล 
ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้ง
ผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มี
ระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน 
ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องค านึง
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสใน
การบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอ
ภาค 
 2. เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลมา
ปรับปรุงในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่
ภารกิจงานบริการสาธารณะ 
 2. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 
 3. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
ค่าบริการอย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้
ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 6. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 
 3.ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนั้น 
 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
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  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบ
เพ่ือบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไปท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข 
มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
และคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานฯ  
 2. ประชุมคณะท างาน 
  -ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เวบ็ไซต์ สือ่สังคม (Social Media) เป็นต้น 

6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

7. จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครง 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะ
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็น
การลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน
อย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้
เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยัง
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 
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 2. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
 3.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิ จการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล
และองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือคณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล
และองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือคณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่ องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2.เพ่ือมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิด
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. เผยแพร่มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิม
มากขึ้น  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิ
ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 2.เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/
หรือระบบ Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. มีการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 7.จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
รว่มของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็น 

ประโยชน์ต่อประชาชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

2. ประชุมคณะท างานฯ  
2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
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- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 

การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ

อย่างชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

องค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมก าหนดแนว
ทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้นเพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา 
ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4. เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2.จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึง
ได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  
4. เป้าหมาย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/
การติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการ
ทุจริตอย่างชัดเจน  
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  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการ
หรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7.รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
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1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการ
โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการด าเนินการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖.เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน 
ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2.สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้ าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิด
การใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยก าหนดให้มีภาค
ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เกิดความโปร่งใส  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~74 ~ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และ
ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับ
พัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกข้ันตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บ
ไซด์ และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อ
จัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก เป็นผู้กระท าผิด
กฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน
หรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึง
จ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา 
วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการ
ทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้
ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา การจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจ

ได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน
หรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อย
ถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  
สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท า
การ  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
 3. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


