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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 
        การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
         การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังน้ี 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือ จัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบชองภาคสวนตาง  ๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได   ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช กฎหมายท่ี
ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหน่ึงท่ีทํา
ใหเกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คน ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความรํ่ารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากย่ิงข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลาน้ี 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
 
 
 



 
-๒- 

๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หน่ึง ท่ีขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน เจาหนาท่ี ตองแสวงหา
ชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน 
พิเศษถือวาเปนเคร่ืองวัดความดีของคน แตในปจจุบัน คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน มองประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน สวนรวม  

  ๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปล่ียนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต
เปน ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด 
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอาย และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในประเทศไทยถือเปนปญหาเร้ือรังท่ีนับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา ลําดับ
ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน ใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงาน ของทาง
ราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวน
ทองถ่ินอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน เคร่ืองมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอร
รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับ
ท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 
จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไม
วาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention 

Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของ
สังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงิน
และมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงราก
ลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหน่ึงของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัย
ทางดานการทํางานท่ีไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามท่ีไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 
 
 



-๓- 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ สูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร 
ดังน้ี  
         ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception                 Index : 
CPI) 

         ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการท่ีมีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   จึงไดจัด
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ เพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ท้ังน้ีไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริต
เปนไปอยางตอเน่ือง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส 
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมให
ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี                พ.ศ. ๒๕๔๖   
           



-๔- 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
เรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได และเปนไป
ตามแผนจังหวัดใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน 

           “มีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมมาภิบาล” 

   พันธกิจ 

   ๑.  สรางระบบบริหารจัดการท่ีดี 

   ๒.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน  ประชาชน  และชุมชน 

   ๓.  พัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพ 

   ๔.  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรม  การสาธารณสุขและการกีฬา 

   ๕.  พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัย 

   ๖.  สงเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน 

   ๗.  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 

 
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
   ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๔. เปาหมาย  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
   ๒) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ ของขาราชการ  

 



-๕- 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ ตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
   ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ี มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 
ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน 
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางย่ังยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)  มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.25561 – 2564) 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 



สวนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุขแก
ประชาชนในทองถิ่น  
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกท้ังสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบ่ัน
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ี จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตาง
เห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได ในท่ีสุดน้ัน ตองนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู กับการ
เปล่ียนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึง
ประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกให
เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรร
มาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานหรือองคกรภาครัฐน้ัน ปจจุบันยังคงอยูบน
ความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเคร่ืองมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรือ
องคกรใด  ๆจะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร สามารถ
ปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป  
๓. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  

๒. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 



-๓๐- 

๓. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  

๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
๔. เปาหมาย  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและพนักงานจางของ อบต.ดอนยาวใหญ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรม  
๒. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
๓. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
๔. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได

อยางมี ประสิทธิภาพ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง  
๒. หลักการและเหตุผล  

การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงใน แตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิง
ท่ีใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการ ประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวย
ความสําเร็จ ความซ่ือสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และ หัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซ่ึงจะสงผลใหเห็นวาคาของคน อยูท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมา
อานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิด การแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและ
กันในองคกร องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทํา
สมุดความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความ รับผิดชอบ ซ่ึงเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปน
การสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

-๓๑- 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือเปนชองทางในการส่ือสารระหวางหัวหนางาน ปลัด อบต. และพนักงานจาง     



๓.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย สุจริตตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย  
๔. เปาหมาย  พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๕. ระยะเวลา ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน
และสงให หัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร  

๖.๒ รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป  
๗. งบประมาณ ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ  
๘. สถานที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๙. ผูรับผิดชอบ  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

๑๐.๑ มีการส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย   
๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได  
๑๐.๓ พนักงานจางทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตาม

กําหนด 
 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจาง 
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแต
ละประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาด
ไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย 
วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถา บุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจํา
ใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเช่ือม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรน้ันๆ ประกอบ
กับองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการสงเสริม 
ทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและท่ีดี และเพ่ือเปน การเตรียมความพรอมท้ังใน
ดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝาย
ประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  



-๓๒- 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด

ประโยชนสุขแก ประชาชน  
๓.๓ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
๓.๔ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน 
๔. เปาหมาย ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีการดําเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจางองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ  โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  
๗. ระยะเวลา การดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณ ในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวช้ีวัดและตองไดรับผลการประเมินไมนอยกวารอยละ ๗๐  

ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เกิด
จิตสํานึกท่ีดีในการตอตานการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม  

 



-๓๓- 

๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง วินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอน
การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ 
อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง 
เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ัน
ในหลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและ
ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 
๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ไดจัดทํา มาตรการ 
“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ัง
ฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม
กระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล  

๓.๒ เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปน เคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง  ๆขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓.๓ เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  



-๓๔- 

๓.๔ เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ  

๓.๕ เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจาง 
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับ
องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

๒. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เร่ือง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๘)  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
๒. หลักการและเหตุผล  

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
มุงสูการเปน ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศ
ไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความย่ังยืนในการปฏิบัติ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา พนักงานจาง  



-๓๕- 

๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา พนักงานจาง  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา ๕ เร่ืองข้ึนไป  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ ส่ือประชาสัมพันธตาง  ๆท่ีเก่ียวของกับการ
ปลูกจิตสํานึก  

๒. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และส่ือชองทางตาง  ๆ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริตและปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล  

ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนผูท่ีมี บทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ี
ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุข หรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติ
ตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ กระทําทุกส่ิง เพ่ือคุณประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริม
คุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเน่ือง ใหตระหนัก ในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รูจักความพอเพียง
เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง ตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซ่ือสัตย 
สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะ
กระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการดวย ดังน้ัน 
เพ่ือเปนการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝง
ทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการ ตอตานการทุจริตข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือปรับเปล่ียนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ใหมีจิตสาธารณะเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  

-๓๖- 



๒. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   

๓.เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

๔. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ สมานฉันท ประพฤติตน เปน
พลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการ กระทําความดี รูจักการ
ให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน  
๔. กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจาง       
๕. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑  
๖. งบประมาณ ดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท  
๗. วิธีการดําเนินงาน  

๗.๑ บรรยายเร่ือง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปล่ียนฐาน
ความคิดของ เจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต  

 ๗.๒ บรรยายเร่ือง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและ
ฝายสภาทองถ่ิน และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน  

๗.๓ แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ี
ดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   

๗.๔ ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย  
๘. สถานที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕  
๒. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 



-๓๗- 

๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ การมี
ผลประโยชนทับซอน 
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
๒. หลักการและเหตุผล  

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนส่ิงผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) 
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง 
สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ
ผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุม
หรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเร่ืองการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเคร่ือง
กํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน  

๓.๒ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   

๓.๓ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีจิตสํานึก 
คานิยมและวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  
๔. เปาหมาย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอน  



-๓๘- 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด พนักงานและพนักงานจางมีความเขาใจเร่ืองผลประโยชนทับซอน  
  ผลลัพธ พนักงานและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม
ยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  
๒. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปราม การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการ แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเช่ือม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุง
และจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก
ระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน ๕ ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐดําเนินการเร่ือง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพ่ือนํา เคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะ ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือ
ตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดตระหนัก และ
เห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู
ความ เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเร่ืองดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจได
ศึกษา เพ่ือเปน พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ให
บุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูใน การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  



-๓๙- 

๓.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริต คอรรัปชัน    
๔. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
๒. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
๓. ตรวจสอบความถูกตอง  
๔. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
๕. แจกจายใหบุคลากร  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แกไข เพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว 
เพ่ือลดระบบ อุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได หาก เจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย การขัดกัน
แหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมา 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมท้ังไดสราง ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงาน
ภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุ และปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะได
หาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริต คอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ ผลประโยชนสวนรวม 
รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม 
หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและ
การบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือ
สรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน 
สวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะ
ปกปอง ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือ
ประโยชนตอตนเอง  กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และ
สรางความเสียหายตอประเทศชาติ และประชาชน  

-๔๐- 

๓. วัตถุประสงค  



๓.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ   

 ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการปองกันผลประโยชนทับซอน
ในองคกร  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ   
          Conflict of Interest  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  
  ๑. วางแผน/การถายทอดองคความรู  
  ๒. ออกแบบกิจกรรม  
  ๓. จัดเตรียมเอกสาร  
  ๔. ดําเนินการจัดประชุม  
  ๕. สรุปรายงานการประชุม  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 

 



-๔๑- 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

๑.๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

เน่ืองดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ท่ีทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศ
ท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหน่ึงเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังน้ัน ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงได
รวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเปนหนทางหน่ึงในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง
เน่ืองจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการ
สรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศา
เซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูก
ตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ประจําป ๒๕๖๑-
๒๕๖๔” เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) 
และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังน้ัน งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม องคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ี
วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เพ่ือใหเกิดความรมร่ืน แกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของส่ิงแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน  

๓.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบลหนองสรวง 

๓.๓ เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลคาทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน  

๓.๔ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมร่ืนและคลาย
รอนแก ประชาชน  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  
๕. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินงาน  

๖.๑ ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม  



-๔๒- 

๖.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ี
เพ่ือปลูกตนไม 

๖.๓ ประสานศูนยเพาะพันธกลาไม เพ่ือใชในโครงการ  
๖.๔ ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนใน ทองถ่ิน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
๑๐.๒ ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและส่ิงแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน  
๑๐.๓ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
๑๐.๔ ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมร่ืน

ในชุมชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว พัฒนา 
และ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ี
ผิดกฎหมายได เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผล
กระทบตอธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเร่ิมโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยให
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ ประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิด
คนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคง และย่ังยืน ซ่ึงพระองคทานไดเสนอ
วิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเร่ือง “ปลูกปา ๓ อยาง เพ่ือประโยชน ๔ อยาง” ปลูกปา ๓ 
อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัย
และจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอย
โดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน
มากท่ีสุด ไดตระหนัก ถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนและในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เพ่ือสงเสริมให ประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  



-๔๓- 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
๔.๑ ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน ๑๑ หมูบาน โดย ปลูกพันธุไม

ประเภทตาง  ๆท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว ร้ัวกินได เปนตน  
๔.๒ ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงนํ้า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๑๑ หมูบาน และ

พ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตาง  ๆ 

๔.๓ ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจาง ผูนําชุมชนกลุมตาง 
ๆ ท้ัง ๑๑ หมูบาน ไดแก ผูนําชุมชน กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง  ๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ  

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  และแหลงนํ้า คู
คลอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีการดําเนินงาน  

๖.๑ จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมช้ีแจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
(กลุมรวมทุก ชุมชน)  

๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุมพิทักษส่ิงแวดลอมประจําชุมชน (กลุม
ยอยแตละ ชุมชน)  

๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษส่ิงแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละ
ชุมชน)  

๖.๔ จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมนาคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง  ๆในชุมชน 

๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมร่ืน นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน  ๆ
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  

๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตาง  ๆ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 

 



-๔๔- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักรมิรั้ว  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

ปจจุบันปญหาเร่ืองสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็
ตองเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซ่ึงเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเปนอันมาก และเปน การแกปญหาท่ีปลายเหตุเน่ืองจากตนเหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจาก
การบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือ เหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษ
เหลาน้ัน ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเล่ียง แนวทางในการ ปองกันปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุแบบย่ังยืน 
คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเอง
แบบผักอินทรียก็เปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี มีประโยชน แตกระน้ันสําหรับประชาชนท่ี
ไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูกผักดวยตนเอง ชุมชน บานสวนพอเพียง
ตระหนักในปญหาน้ี จึงไดรวมกันจัดต้ังโครงการน้ีข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือแลกเปล่ียนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง  
๓.๒ เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว  
๓.๓ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก

การใชสารเคมีสงเคราะหใด  ๆ 
๓.๔ ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
๔.๑ ประชาชนท่ัวไป  

๕. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ขั้นเตรียมการ  
   - มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเปนผูประสาน  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ  
   - บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน  

๖.๒ ขั้นปฏิบัติ  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย 
เพ่ือให สมาชิกท่ีรวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ  
   - แจกจายและแลกเปล่ียนพันธุผัก  
   - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปล่ียน และถายทอดวิทยาการซ่ึงกันและกัน  
   - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  

๖.๓ ขั้นประเมินผล  
   - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว  

 - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการบริโภค 
(จํานวน ครัวเรือน คิดเปนรอยละ)  



-๔๕- 

  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน  
   - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา  
   - มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแกไข รวมกัน  
   - สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย  
๑๐.๒ สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง  
๑๐.๓ เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
๑๐.๔ ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน    
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม
แนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอม
ท้ังไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตาง  ๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหา
ใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกัน
ก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเปน
โครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล 
ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนข้ันตอนตามลําดับ
ความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ัน ยัง
มุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบ
มี สวนรวมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสรวง  จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ 
สรางรายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหน่ึงในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มา
ประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในพ้ืนท่ีตําบลดอนยาวใหญ   
๓.๒ สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในพ้ืนท่ีตําบลดอนยาวใหญ     
๓.๓ สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
๓.๔ สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตาง  ๆ 
๓.๕ สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 



-๔๖- 

 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในพ้ืนท่ีตําบลดอนยาวใหญ     
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
๖.๒ จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ  
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
๖.๔ ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด  
๑๐.๒ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด  
๑๐.๓ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
๑๐.๔ มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
๑๐.๕ เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวน
ใหญยึดติดอยูกับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ิน ความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวน
หน่ึงเปนปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เร่ิมจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบัน
ครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ี
มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เม่ือเปนเชนน้ีแลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะ
ลดลง ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
และโรงเรียนในเขตตําบลหนองสรวง โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน 
ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจน
สํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ
เสริมสรางความรูในเร่ืองโทษภัยของยาเสพติด  



-๔๗- 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด

ความสัมพันธสามัคคี ในหมูคณะ  
๓.๒ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน  
๓.๓ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม  
๓.๔ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม  
๓.๕ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
๓.๖ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  ผูปกครอง นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
โรงเรียนในเขตตําบลดอนยาวใหญง ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง  
๕. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน  
๖.๒ จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
๖.๓ ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง  ๆเขารวมโครงการ  
๖.๕ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง  
๖.๖ ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม  
๖.๗ ดําเนินการตามโครงการ  
๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
๑๐.๒ ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค  
๑๐.๓ ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง  
๑๐.๔ ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย  
๑๐.๕ ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
๑๐.๖ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 



-๔๘- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

การเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลก
ตะวันตก ละท้ิง คําส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนส่ิงงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรม
ยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียด จนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด 
เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอัน
สําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชน ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็ก และเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลา
แสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมี คุณธรรม มีความซ่ือสัตย
สุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึง คุณคาของตนเอง
พรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ไมตกเปนเหย่ือหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผู พรอมท่ีจะ
พัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและ 
ม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยม
ในการ ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงได
จัดทําโครงการ “เขาคายพุทธบุตรโรงเรียน ท้ัง ๔ แหง” ซ่ึงเปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและ
ปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมี
ทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและ
นําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

๓.๒ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ 
ปญญา เปน แบบอยางท่ีดีในสังคม  

๓.๓ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  
๓.๔ เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความ

รับผิดชอบ ตอตนเอง และสังคม และประเทศชาติบานเมือง  
๔. เปาหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน ๔  แหง  
๕. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนบานดอนยาว  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือน  สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๘. วิธีดําเนินการ  

๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
๒. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๓. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ  
๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
๕. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป  
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๙. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน  

๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ี
ดีในสังคม  

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  
๔. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี
สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ันคนในสังคมตอง
มีคานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนท่ี
สมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ น้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหา
ดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ี สําคัญ ท่ีทําใหเด็ก
และเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด โดยการ
ปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะ
ถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึง
สังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
๓.๒ เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ  
๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน สวนรวม  
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๔. เปาหมาย  
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู

ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

๕.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
๕.๒ แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
๕.๓ ดําเนินการตามโครงการ  
๕.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

๖. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”)  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

เน่ืองจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหาเชน 
ผลกระทบดาน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชน
ไทยไมเห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของ
ชาติ ดังน้ันจึงควรทําใหเด็กและเยาวชน รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม  โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็ก
และเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยู
รวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความ
เปนไทย ทามกลางการเปล่ียนแปลงตาง  ๆองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็ก
และเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการ สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ  (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝง แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตได อยาง
สมดุล ทามกลางการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจัก 
เอ้ือเฟอเผ่ือแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ 
ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี - 
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อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (๙) 
จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ี
ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ได  

๓.๒ เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปล่ียนแปลงตาง  ๆท่ีเกิดข้ึน  

 ๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผและแบงปน 
และรูจักอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
๔. เปาหมาย  

เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ    
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

๕.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
๕.๒ แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
๕.๓ ดําเนินการตามโครงการ  
๕.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

๖. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได  

๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปล่ียนแปลง
ตาง  ๆท่ีเกิดข้ึน ได  

๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอ่ืนได อยางมีความสุข    

 



-๕๑- 

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น”  
๒. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ 
ฉบับ ปจจุบัน ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการ
ท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได 
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริม
การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังน้ี ตองยอมรับวาปญหาการ
ทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเร่ืองท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมีปจจัย
นานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน 
ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เร่ืองในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงาน
ราชการอ่ืนได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานใน
หนวยราชการอ่ืน  ๆจึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีได
ไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนและมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จึงมีความจําเปน ท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การ ทุจริต - 



-๕๒- 

อยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
ตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศตอไป  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ คร้ัง 
๔.๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป  

๕. พื้นที่ดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  
๖.๓ จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ คร้ัง  
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ  

๑๐.๒ ผลลัพธ  
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได  
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 



-๕๓- 

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแตงตั้ง 
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
๒. หลักการและเหตุผล 

พนักงาน และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเร่ิมมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๒. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
๓. เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญ ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จํานวน 1 มาตรการ 

๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 

๑. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเล่ือนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

๒. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

๓. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
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๔. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. ผลผลิต 

  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๑ มาตรการ 

  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

๒. ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา ๙๐ % 

  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมตํ่ากวาระดับ ๓ 

  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต     
ของเจาหนาท่ีได 
 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
    องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลน้ันมักจะประสบปญหาดาน
การอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับ 
ฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา 
๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ 
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ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๙ (๒) ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจหนาท่ีในการส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ กําหนดให
นายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลบ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ วรรคสอง นายกองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับแตงต้ังใน
การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา ๖๐/๑ กําหนดใหปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคืการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และ
อํานาจหนาท่ีอ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสราง
เง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลข้ึน  

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการ ของประชาชน  
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหใหหัวหนาสวนราชการ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
ส่ังการ  

๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  

๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
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๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ  
๑๐.๒ ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  

- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหง
การทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       ๒. 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหน่ึงของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบล  ไดใหความสําคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนเปนเร่ือง ลําดับตนๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางขององคืการบริหารสวนตําบล ดวย
เหตุผลน้ีเองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ัน เงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเล่ือนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ โดยแตงต้ังปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  

๖.๒ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญโดยประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ เพ่ือกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ี
ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ัน เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  



-๕๗- 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองคืการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ     
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง เครงครัด  
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป”  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีองคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ี เก่ียวของ  

๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ   

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ท่ีต้ังไว  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันท่ี ๑ ตุลาคม  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
ส่ังการท่ี เก่ียวของ  

-๕๘- 

๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  



๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ
บริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง  
๓.๒ เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
๓.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  
๓.๔ เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๓.๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
๓.๖ เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  - หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองคลัง  
- เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
๖.๒ จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ  
๖.๓ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
๖.๔ สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๖.๕ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
๖.๖ รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
๖.๗ เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 
 

-๕๙- 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  



๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ  

๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
๑๐.๒ มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเร่ืองการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การท่ีองคการบริหาร
สวน-ตําบลหนองโน จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ 
จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะ
ไดรับประกอบกัน 



-๖๐- 

 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบ
ได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตาง  ๆขององคการบริหารสวนตําบลหนองโน 
๒. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง  ๆของเทศบาลท่ีดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ หอกระจายขาว 

๕. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีตําบลดอนยาวใหญ และชุมชนตาง  ๆภายในเขตตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ 

๑. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 

  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

- ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

๒. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หอกระจายขาว หนวยงานราชการ เปนตน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. ผลผลิต 

  - เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง 
๒. ผลลัพธ 

  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 
 
 

-๖๑- 



 ๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ย่ืนคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเร่ืองท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผล การดําเนินการ
ใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ี เช่ือมตอ
ระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด 
ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการ
ท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
นอกจากน้ี องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรม สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, 
ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายนํ้า, ดานํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริม
กีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ดานศึกษา 
และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติ
ภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ  

๓.๒ เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 



-๖๒- 

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม

เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, 
ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริม
การทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ 
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  

๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  
๙. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ  

๑๐.๒ ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
(ประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและในการ
ปฏิบัติหนาท่ีน้ันตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงา และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ี
ใหบริการไปน้ัน ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตอง
มีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและ
พนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการน้ีข้ึนมา  

-๖๓- 

๓. วัตถุประสงค 



๑. เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 

๒. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 

๓. เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
๕. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ 

๑. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ  
๒. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ี

กําหนด 

๓. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจ 

๔. ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

๕. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑. ผลผลิต 
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. ผลผลิต 

 - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
 - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

       



-๖๔- 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทํา
อีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบล น้ันมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม  อันเน่ืองมาจากภารกิจ 
และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความ
ตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหน่ึงในการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอ
มาตรฐานการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใส
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดให
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต  ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันใน
การใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ  

๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  

๓.๓ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ  
๓.๔ เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ

กระทําการ ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม  
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําคําส่ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ  
๖.๒ ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ  
๖.๓ จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตาง  ๆตามความจําเปนและเหมาะสม  

    
-๖๕- 



๖.๔ ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว  

๖.๕ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
๖.๖ สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามา

ปรับปรุง แกไขการ ใหบริการอยางมีคุณภาพ   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ี
ใหบริการ  

๑๐.๒ ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ ๗๐ ของผูมาขอรับบริการ 
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี   
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดใหความสําคัญในการสรางความ
เปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
มาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยกดาน 
เพศ ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง 
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหงพระราช
กฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการ
ตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน 
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือ
ปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ 
ตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการ
บริการของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  

๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

-๖๖- 

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑ จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเคร่ืองมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน

เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน  



๖.๒ จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

๖.๓ จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปด ภายในสถานท่ีใหบริการ  

๖.๔ จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผู
พิการ  

๖.๕ จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
๖.๖ มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกตใชในการ ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองชางองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๒. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเน่ืองทุกปน้ัน เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมี
ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยาง
แทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตากวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดจัดทํา
โครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ  



-๖๗- 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
๓.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
๔.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ใหส้ันลง  
๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
๔.๔ พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใด  ๆไปสู ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเร่ืองน้ันโดยตรง  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา  

๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ี นายก อบต.มอบอํานาจใหรองนายก อบต. หรือปลัด อบต. ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิ
แสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง  ๆใหผูบริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของ เจาหนาท่ี  

๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมี

ความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากย่ิงข้ึน 
 



-๖๘- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปน ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดย อยางนอย
ตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ 
ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง 
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  

ดังน้ันงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและ 
พนักงานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ได
มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองาน
บริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ใหกับ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๓. วัตถุประสงค  

 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
 ๓.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ได  
 ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ     
 ๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงาน ได  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีดําเนินการ  

 ๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 ๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

   



-๖๙- 

๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
 ๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
 ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง  ๆ 
 ๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
 ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง  ๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
 ๖.๔.๖ จัดทําคําส่ังการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
 ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน

การจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา

ติดตอขอรับบริการ  
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได 
 
๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรน้ัน ก็
เพ่ือเปนการ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเร่ืองน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให
การบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับ
สภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตท้ังน้ีตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  



-๗๐- 

๓. วัตถุประสงค  
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
๔. เปาหมาย  

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ หัวหนาสวน
ราชการ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

๖.๒ ดําเนินการออกคําส่ังฯ  
๖.๓ สําเนาคําส่ังฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล  
๒. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรน้ัน ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเร่ืองน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  
๓.๒ เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เร่ือง  
-๗๑- 

๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  



๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

๖.๒ ดําเนินการออกคําส่ังฯ  
๖.๓ สําเนาคําส่ังฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ

หัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร ร้ือถอนอาคาร ตอเติม
ดัดแปลงอาคาร เปนตน ซ่ึงลวนแต เก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําให
เกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังน้ัน จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนไปอยาง รอบคอบ  

๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  เสนอคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  มีการออกคําส่ังมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังท่ีเปนหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย 
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลน้ัน 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน
ระดับสํานัก กอง และฝายตาง  ๆซ่ึงเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชน
ไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ
ไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
มีอํานาจหนาท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจาง นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมาย
การปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดรับแตงต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลได 

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญข้ึน 

๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
 ๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
 ๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ  
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๔. เปาหมาย  
จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ

หัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ 
ส่ังการ  

๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  

๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน ไมนอยกวา ๔ ฉบับ  
๑๐.๒ ผลลัพธ  

 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  
 - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย สจุริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน  
๒. หลักการและเหตุผล  

เน่ืองในวโรกาส ๕ ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เปนวันพอแหงชาติ และในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต พระราชชนนี เปนวันแมแหงชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวัน
พอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือนอมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระราชชนนี ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยาง
นานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบ
มิได และเปน การเผยแพรพระคุณของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๖) ท่ีกําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองคการบริหารสวน
ตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิด
ชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ 
วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพ้ืนท่ี เพ่ือมอบโล ประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดี
ใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญย่ิงของพอ และแม ท่ีสําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ี
ดีของคนในชุมชนตอไป  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซ่ือสัตย สุจริต ต้ังม่ันอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
๓.๒ เพ่ือใหพอ แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

๔. เปาหมาย จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน ๒ คร้ัง/ป  
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ
คัดเลือกใหเปน พอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  

๖.๒ แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตตําบล จํานวน ๑๑ หมูบาน เพ่ือใหแต
ละหมูบาน ดําเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกในช้ันตนมายังองคการบริการ
สวนตําบล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองไดพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

๖.๓ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพ่ือทําหนาท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอช่ือจาก
หมูบานตาง  ๆภายในเขตตําบลล  

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพอ แม ดีเดนท่ีผานการกล่ันกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให
ผูบริหารทราบ และเห็นชอบ  
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๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จํานวน ๒ 
คร้ัง/ป โดยเชิญนายอําเภอโนนแดงมาเปนประธานในพิธีมอบโล  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  

๑๐.๑ ผลผลิต - มีพอแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนกลุมเปาหมาย  
๑๐.๒ ผลลัพธ - พอ แมดีเดนท่ีไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี - 

มีพอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน  
๒. หลักการและเหตุผล  

เน่ืองจากในวันท่ี ๘ มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเน่ืองในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เน่ืองในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซ่ึงเปน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี ๑ เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป 
เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็ง
ใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว องคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 

๑. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๒. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป  
๓. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคม สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ  

๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพ็ญตน ท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป  
๔. เปาหมาย มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน      
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
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๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ

คัดเลือกใหเปนสตรี ดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  
๖.๒ แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรี ทราบท่ัวกัน เพ่ือใหแตละหมูบาน 

ดําเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกในช้ันตนมายังองคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองไดพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

๖.๓ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพ่ือทําหนาท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอช่ือจากแต
ละตําบลภายใน เขตตําบล  

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเดนท่ีผานการกล่ันกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให
ผูบริหารทราบ และเห็นชอบ  

๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จํานวน ๑ คร้ัง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานในพิธี  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  

 ๑๐.๑ ผลผลิต - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

 ๑๐.๒ ผลลัพธ - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี - มีสตรีท่ีเปนบุคคล
ตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป 

 
๑. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
๒. หลักการและเหตุผล  

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา
ใหการมี คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สราง
แบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร 
ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดี 
เหลาน้ันใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคม
แหงความดี อยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยู
เย็นเปนสุข   
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  
๓.๓ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๔ เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอัน

เปน กุศโลบาย หน่ึงในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากย่ิงข้ึน  
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  
๕. พื้นที่ดําเนนิการ พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผาน ทางส่ือชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เว็บไซตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ ส่ือสังคม (Social Media) เปนตน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ   
 
๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมใน กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๒. หลักการและเหตุผล  

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือ
วาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเน่ืองเปน แบบอยางแกประชาชนตําบลดอนยาวใหญ ผูท่ีทําคุณประโยชน
หรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ อยางสมํ่าเสมอ องคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล 
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค 
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีคานิยม ยก
ยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ  

๓.๒ เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
ตําบลดอนยาวใหญ ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

๓.๓ เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 



-๗๘- 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
- ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๕. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ     
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  

๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง   
๖.๓ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ

คัดเลือกและได คะแนนสูงสุด  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๑๐.๒ ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีคานิยม ยกยอง 
เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   

 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
๒. หลักการและเหตุผล  

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามท่ี บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองคกรท่ีให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแก
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปน ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ต้ังใจ รวมเปนแกนนําในการ
สงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวัน
สืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน 
ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปน ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรับรู  

๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป  
๓.๓ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางย่ิงข้ึน  
๔. เปาหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลดอนยาวใหญ  
๕. สถานที่ดําเนินการ ศาลาประชาคม หมู ๑ -๑๑ ตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

-๗๙- 

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑ ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  



๖.๒ ประสานผูนําชุมชนเพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต สาธารณะ  
๖.๓ จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตาง  ๆเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังน้ี  

 - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)  
 - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน)  
 - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน)  

๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
 
๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และ
เม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภค
โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร 
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหัน
กลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได
จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน 
ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญ
สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย ต้ังแตป ๒๕๕๘ ไดเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณ
นํ้าฝนท่ีมีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได แต
ยังมีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใกลกับคลองสงนํ้า ประมาณ ๕๐๐ ไร เกษตรกรเหลาน้ีจะอาศัยนํ้าจากชลประทานใน
ชวงแรกของการปลอยนํ้าจนถึงชวงเก็บเก่ียว เกษตรกรไดรับทราบถึงสถานการณภัยแลงดี และไดดําเนินการตาม
มาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพ้ืนท่ีการทํานาปรังลงอยางมาก โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองโน ไดสงเสริม
การใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต ซ่ึงมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชท่ีใชนํ้านอยเพ่ือปลูก
ทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซ่ึงการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูกพืช
ใชนํ้านอยแทนการปลูกขาวนาปรังน้ัน จะเห็นไดวาใชนํ้านอยกวาการปลูกขาว  

 -๘๐- 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดอนยาวใหญ คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรนํ้าและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
รายไดอีกทางหน่ึง จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแก



เกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีก
ดวย 

๓. วัตถุประสงค  
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร

ประจําศูนยเรียนรู ถายทอดใหแกเกษตรกร  
๔. สถานที่ดําเนินการ คนสูดินเค็ม นายบัวศรี  ซาเมืองกุล บานหนองเด่ิน หมูท่ี ๗ ตําบลดอนยาวใหญ  
๕. วิธีดําเนินการ  

๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลดอนยาวใหญ  
๕.๒ ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําป  
๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
๕.๔ ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
๕.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปงบประมาณ 
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการฯ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๙. ตัวชี้วัด  

๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขา ศึกษาโครงการฯ   
๑๐. ผลลัพธ  

 ๑๐.๑ เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

 ๑๐.๒ ศูนยเรียนรูโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลดอนยาวใหญได  

 ๑๐.๓ ศูนยเรียนรูโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรมาศึกษาดูงานเพ่ือเปนแบบอยาง 
 
 



-๘๑- 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๒.๕.๑ ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี  
 

 ๑ ๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
๒. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิด
การทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกรใหกลายเปนส่ิงท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนส่ิงท่ียาก
ตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนส่ิงสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  
 ๓.๒ เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ   
๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
-๘๒- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ”  
๒. หลักการและเหตุผล  



ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ี ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ 
รวมท้ังมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
สวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ 
คุมคาในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงได
จัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมี
การลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  

๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๓.๓ เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

๓.๔ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๔. การประเมินผล 

การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย องคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด และรับส่ิงจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี  

๑) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
๒) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ  
๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  



-๘๓- 

๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๑.๑ ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝายตาง  ๆและผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบ

การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘  

๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
 - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เปนตน  
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และผูจัดเก็บ

ขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  

๑.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวช้ีวัดท่ี กําหนด  

๑.๔ วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
๑.๕ ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการใน เบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง ๑ 
 
 



-๘๔- 

๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๒. หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เน่ืองจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ี 
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย 
โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําช้ีแจงและอํานวย
ความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/
หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ี
ช้ีแจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จส้ินภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มี
การมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและ
แผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเร่ือง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ นอกจากน้ี ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน 
ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการ 
บริหารงานท่ีผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
๕. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   

- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  



-๘๕- 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  

๑๐.๒ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”  
๒. หลักการและเหตุผล  

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดให อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กําหนดไวในกฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของ
การทุจริตจะเก่ียวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกร ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดมีมาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ    
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   



-๘๖- 

๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง รองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  
๒. หลักการและเหตุผล  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถ
ย่ืนคํารองเรียนผานชองทางตาง  ๆไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะน้ัน เพ่ือให
การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองรองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
รวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ข้ึน เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเร่ืองรองเรียนตาง  ๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน  
๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม  

๖.๔ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ตามคูมือ ดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญ  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของอยาง
ถูกตอง 

 



-๘๗- 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล  

สืบเน่ืองจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิ
บาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดจัดทํา มาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได
ทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเร่ืองรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝา
ระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหน่ึงดวย  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงาน พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ยึดม่ัน
ในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓.๒ เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม  
๔. เปาหมาย  

“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไปของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  

๖.๒ แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ  

๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการ รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแกผูให
ขอมูล ในการใหขอมูลท่ี เปนประโยชนแกหนวยงาน  



-๘๘- 

๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ            ภายใน 
๕ วัน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด รอยละของเร่ืองรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

 



-๘๙- 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน  
๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของ
หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังน้ัน 
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดใหมี
สถานท่ีสําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ  ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  โดยมีงาน
ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ สํานักปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน สามารถเขา
ตรวจดูได เพ่ือจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมือง
ไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ   
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จํานวน ๑ แหง  
๕. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  (ภายในศูนยบริการรวม 
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  )  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
๖.๒ มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ี กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการท่ีกําหนด  

๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๖.๕ มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๖.๖ มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  

-๙๐- 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   



๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ” 
๒. หลักการและเหตุผล  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขา ตรวจดูได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด และเพ่ือใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เร่ืองหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมี สวนรวม 
สามารถตรวจสอบได  
๓. วัตถุประสงค  

 ๑. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ข้ึน  

 ๒. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบน้ี  

 ๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังน้ี  
 ๓.๑ ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 ๓.๒ ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
 ๓.๓ ขอมูลขาวสารอ่ืน  
 ๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

๔. เปาหมาย  
๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ แหง  
๒. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. .......  

จํานวน ๑ ชุด  
๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง

สําเนาขอมูลขาวสารของ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จํานวน ๑ ฉบับ  
๔. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ฉบับ  

๕. พื้นที่ดําเนินการ ภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ  

๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  
๖.๒ เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ  
๖.๓ จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ........ เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  
   

-๙๑- 

๖.๔ จัดทํารางประกาศฯ เร่ืองคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  

๖.๕ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
๖.๖ จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    

๗. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มต้ังแตเดือนสิงหาคม เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ   



๘. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   

๒. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ     

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
๒. หลักการและเหตุผล  

คุณธรรม จริยธรรมเปนหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ ไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช สิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากย่ิงข้ึน การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ให
ประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางย่ิงซ่ึงสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ดังน้ัน เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ  มีความโปรงใสในการทํางานมากย่ิงข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความ
โปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของ อบต. และตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ราชการ
และเรียนรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยัง
ผู ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวาง อบต.กับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมี ความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐  



-๙๒- 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนผูเขารวมอบรม (ตัวแทนสํานัก/กอง ) ผลการเรียนรูเฉล่ีย รอยละ ๘๐ ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ ๘๐  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ  

ข้ันตอนท่ี ๑ สํารวจความตองการอบรม  
ข้ันตอนท่ี ๒ ออกแบบหลักสูตร  
ข้ันตอนท่ี ๓ ดําเนินกิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี ๔ วัดผลความรู  
ข้ันตอนท่ี ๕ ติดตามและประเมินผล  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉล่ีย รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

 
๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ 
ที่กาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
๒. หลักการและเหตุผล  

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดจัดทํามาตรการ 
“เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ไดงายและสะดวกมาก
ข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  
๓.๒ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  
๓.๓ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ 
ประเภทข้ึนไป  
๕. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง  ๆเผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก  

 - แผนพัฒนาทองถ่ิน  
 - งบประมาณรายจายประจําป  



-๙๓- 

- แผนการดําเนินงาน  
 - แผนอัตรากําลัง  
 - แผนการจัดหาพัสดุ  
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 - ขอมูลรายรับและรายจาย  
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔    
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร    

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของ ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิให
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตตําบลดอนยาวใหญ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงิน
การคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  



-๙๔- 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

     

๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ  ๆของหนวยงานผานทาง ชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูล
ขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงาน
หรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางส่ือ ส่ิงพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาท่ีและเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ไดงายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน  
๓.๓ เพ่ือใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง  
๕. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๖. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก  

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี  
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง  
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานส่ือมวลชน/การจัดแถลงขาว  
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน  
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- รายการทาง Youtube ออนไลน  

-๙๕- 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กองคลัง ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 



 
 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในทองถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
และทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผน
แมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลในปถัดไป สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบทชุมชนประจําป ข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
๓.๓ เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๓.๔ เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
๓.๕ เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  
๓.๖ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๑ หมูบาน ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   



-๙๖- 

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ  
๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
๖.๓ ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๖.๔ จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ  
๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
๖.๖ จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหสํานักปลัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน             จํานวน 
๑๑ หมูบาน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ๓๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของทองถ่ิน 
๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
๕. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปน
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงมี
การจัดต้ังศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน
ตาง  ๆ 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ 

๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรทองถ่ินกับประชาชนในพ้ืนท่ี  



-๙๗- 

๔. เปาหมาย  
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน

ไดเสียท่ี เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ี กําหนด สรางความเช่ือม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใด  ๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
๕. วิธีดําเนินการ  

๕.๑ จัดทําคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  
๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
๕.๓ นําเร่ืองเสนอคณะผูบริหารพิจารณาส่ังการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน

และเรงดวน  
๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังน้ี  

๖.๑ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๙๗๗๒๓๗ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔ –๙๗๗๒๓๗  
๖.๓ ทางเว็บไซต  
๖.๔ ทางไปรษณีย  

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๙.๑ มีสถิติจํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเร่ืองท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (งานสาธารณสุข)  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

งานบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ใน
การใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเน่ือง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังใน
ดานการรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมี
มาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
เปนกลไกหน่ึงในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดีย่ิงข้ึน รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และ
ไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 



-๙๘- 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือเปนชองทางในการรับเร่ืองรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  
๕. พื้นที่ดําเนินการ งานสาธารณสุข สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชน ไดแก  

- กลองรับความคิดเห็นติดต้ังไว ณ บริเวณจุดใหบริการ 

- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
- ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ
เร่ืองรองเรียน   

 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.สรางสุขสรางรอยยิ้มแกประชาชน (รวมกับอําเภอยิ้มเคลื่อนที่) 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการใหบริการในเชิงรุก 
จึงไดจัดทําโครงการ อบต.สรางสุขสรางรอยย้ิมแกประชาชน (รวมกับอําเภอย้ิมเคล่ือนท่ี) เพ่ือสํารวจความตองการ
ของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการ
งานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรี 
แกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับ
การประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 

๒. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 

๓. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรทองถ่ินกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔. เปาหมาย/ผลลัพธ 

นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตาง  ๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด รวมกับอําเภอย้ิมเคล่ือนท่ี  

-๙๙- 

๕. พื้นที่ดําเนินการ เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีดําเนินการ 



๑. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 

๔. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคล่ือนท่ี (โดยประสานกับหนวยงานอําเภอโนนแดง) 
๕. ประสานงานกับทุกสวนงาน 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๒ ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนท้ัง ๑๑ หมูบาน 

 ๖.๓ กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคล่ือนท่ี (โดยประสานกับหนวยงานอําเภอโนนแดง) 

 ๖.๔ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 

 ๖.๖ นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 

๖.๖ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเคล่ือนท่ีรวมกับอําเภอย้ิมเคล่ือนท่ี (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑. มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ         
ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญอยางท่ัวถึง 

๒. ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาท่ี  ขององคการบริหารสวนตําบลรวมรับฟง ท้ังในเร่ืองการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และ
ความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 

 



-๑๐๐- 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญน เปนสวนงานท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังน้ัน 
เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพส่ิงแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน 
กล่ินเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญน้ันเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

๒. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
๓. เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

๔. เปาหมาย รับแจงเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ี 
๕. วิธีดําเนินการ 

๑. จัดทําคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ  
๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
๓. รับแจงโดยตรงหรือรับเร่ืองผานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๔. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเร่ืองรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาส่ัง

การเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
๕. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ไดแก ๑) ไปรษณีย ๒) โทรศัพท ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต ๕) เฟสบุค ๖) ไลน 
๗. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๙.๑ มีสถิติจํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลการ ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเร่ืองท่ีประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข  

๙.๓ ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 

-๑๐๑- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 



๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การแตงต้ังเจาหนาท่ีในการรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข เปนส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก

คร้ังจะตองมี การตรวจสอบ กล่ันกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน  
๓. วตัถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเร่ืองรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
๔. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๙. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

 
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  

-๑๐๒- 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. พืน้ที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ บางตําแหนงใน
ปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนง
ดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ แทน
กรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญเพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
ตามความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ดวยความถูกตอง โปรงใส 
สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 

 
๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดจัดทําโครงการ
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม ตําบลประจําป ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใสและตรวจสอบได เพ่ือ
เผยแพรความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณอีกทางหน่ึงดวย  
๔. เปาหมาย  

ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ กลุมมวลชนตางๆตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป 
๕. วิธีดําเนินการ  

๕.๑ ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี  
๕.๒ แตงต้ังคณะทํางาน  



-๑๐๓- 

๕.๓ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
๕.๔ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕.๕ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจาย อํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 

๑. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนา
ทองถ่ินเปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหน่ึงในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมา
ดวยตนเอง ดังความหมายของ แผนแมบทชมชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําให ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถ
คนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับ
หนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบ สนองความตองการของ
ชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
๓. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอยางมี เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได  
๔. เปาหมาย ทุกหมูบานในเขต องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
   ๕.๒ ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียง
ตามสายในหมูบาน  
   ๕.๓ ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ  
   ๕.๔ สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 



-๑๐๔- 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกัน
ของคนในชุมชนจะ กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
 
๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง”  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปในดานการจัดซ้ือจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลน่ันคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง  
๔. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑๑ หมูบาน  
๕. วิธีการดําเนินการ  

๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญในหลาย  ๆสวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  

๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทําความเขาใจ ระเบียบตาง  ๆจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปงบประมาณ  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงาน 
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 



-๑๐๔- 

๓.๓.๓ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจตาง  ๆขององคการบริหารสวนตําบล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีการขับเคล่ือน
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
๓.๒ เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๓.๓ เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  
๖.๒ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
๖.๔ จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี 
๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘) จํานวน ๗ คน ประกอบดวย  

(๑) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน  
 (๒) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน  
 (๓) ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน  
 (๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ  

-๑๐๕- 

 (๕) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ  
 (๖) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เปนผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี  



๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ปละ ๒ คร้ังเปน
อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจตาง  ๆขององคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญ 

๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  

๔) ดําเนินการเร่ืองอ่ืน  ๆตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมอบหมาย  
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๖.๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
๖.๗ การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
๖.๘ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญ พรอมตัวช้ีวัด  
๖.๙ การติดตามและประเมินผล  
๖.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการ แกไขตอไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ
หมวด ๕ หมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  
๒. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
๓. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวน
รวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  



-๑๐๖- 

๓. วัตถุประสงค  
   ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสราง บทบาทของประชาชน  
   ๒. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๔. เปาหมาย ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการโครงการ  
   ๖.๑ จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ  
   ๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
   ๖.๓ รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผดิชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ หรือ โครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 

 



-๑๐๗- 

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ี
แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทํา อยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
เปนไปอยางถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

๓.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืน  ๆ
ท่ีเก่ียวของ  

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง 
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  

๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
๓.๕ เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง  ๆของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีการดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและ ความสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงาน ดานอ่ืน  ๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  



-๑๐๘- 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือให ม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน
มากข้ึน  

๑๐.๒ ความเส่ียงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
๑๐.๔ ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ ดังน้ัน เพ่ือให
การปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดมีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  
๓. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญ 

๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสรวงทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  

๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๑. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
๒. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒  



-๑๐๙- 

๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน    
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสวน/ทุกกอง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเส่ียงตอการปฏิบัติงาน  
๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หนวยงานใหอยูในระดับ ท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เร่ือง  ๆไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานน้ันๆ วามีการดําเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเปนชองทางร่ัวไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี สาเหตุสวนหน่ึง
อาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง 
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และ
พัฒนาใหระบบการควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  พิจารณาแลว
เห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญข้ึน  



-๑๑๐- 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัด และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซาซอนหรือไมจําเปน ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืน  ๆท่ีอาจ มีข้ึน  

๓.๒ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ  

๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตาง  ๆของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
๔. เปาหมาย  

เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได ซ่ึงจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
๕. วิธีดําเนินการ  

๕.๑ แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖     

๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล  
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง  ๆใหผูบริหารทราบ  

๖. สถานที/่ระยะเวลาดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ/ ๔ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
๗. หนวยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  
๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว  
๕. เปนเคร่ืองมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข  
๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
๑๐.๔ มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 

-๑๑๑- 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  



ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเคร่ืองมือใน การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม 
หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ิน ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความ
เช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การ
ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเส่ียงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุ
ตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป
ดําเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเส่ียง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  

๓.๒ เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียง
ระบบควบคุม ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล
ภายในเวลาท่ีกําหนด  

๓.๓ เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญ (ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในสวนท่ีรับผิดชอบและมี การติดตามผลระหวางป  

๖.๒ หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ นําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  

๖.๓ หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 



-๑๑๒- 

๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเส่ียงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียง ตอไป  

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียง  

๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู

กํากับดูแลภายใน เวลาท่ีกําหนด 
 
 

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได  
๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ แตงตั้ง 
โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนส่ิงสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค องคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง การโอน 
ยาย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเครงครัด 
เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปน ธรรม  

๓.๒ เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง
การโอน ยาย  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  

-๑๑๓- 

๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย  



- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงต้ัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด  

- การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
- ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงต้ัง

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงต้ัง  
- การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กอน  
- ในการออกคําส่ังการบรรจุแตงต้ังองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จะออกคําส่ังแตงต้ังไดตอง

ไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ รับมติ คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.
อบต.จังหวัด)     

การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง  
- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เล่ือนระดับ/การเล่ือน ตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือน
ตําแหนง  

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง  
- มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/

การเล่ือน ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส  
- มีการออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  
- การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กอน  
- ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จะออก

คําส่ังแตงต้ังไดตองไมกอน วันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)    



-๑๑๔- 

-การเล่ือนข้ันเงินเดือน  
- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดดําเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ  

- มีการแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนข้ัน เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ี ไมเปนธรรม  

- นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ออกคําส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ตัวชี้วัด กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  

ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 
การโอน ยาย ขององคการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 

 



-๑๑๕- 

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมี
ขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูล
อ่ืนตอประชาชน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
๓.๔ ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. พื้นที่ดําเนนิการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญภายในเกาสิบวัน
นับแตวันส้ินป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอยางตอเน่ือง  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒ มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
๑๐.๓ มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 

 



-๑๑๖- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย 
เบิกเงินออกจากคลังขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ 
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง 
มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดริเริ่ม
กิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการรับ - จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
๔. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. วิธีการดําเนินการ  

- มีการแตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ  
- มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ  
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน  
- สรุปผลการรับ - จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ใหประชาชนทราบทางชองทาง

ตาง  ๆเชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือส้ินปงบประมาณ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๙. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
๑๐. ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ ทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 

 
 



-๑๑๗- 

๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวน
รวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกใน
การรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบล
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปล่ียนสู
การบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญ ใหเกิดการพัฒนาได อยางคุมคา  
๔. เปาหมาย ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

๖.๒ จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงต้ังใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา
รวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  

๖.๓ จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกคร้ัง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ผลลัพธ การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

-๑๑๘- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง  



๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ

บริหารสัญญา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ีไดรับ
แตงต้ังใหทําหนาท่ี กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจใน
อํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจ เง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือ
เขาใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ี ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงต้ังใหทํา
หนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคล อ่ืน นอกจากน้ีอาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา 
วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเห็นถึงความสําคัญของการตรวจ
รับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือ
ความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผู ท่ีไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการ
จางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง  
๓. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยาง
ถูกตอง สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ  
๔. เปาหมาย คณะกรรมการตรวจการจาง  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ  
๖.๒ จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง  
๖.๓ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ผลลัพธ คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
 



-๑๑๙- 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ ตาง  ๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมัก
มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทาน้ัน หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะ
ผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําให
การแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาว
ขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเส่ียง
กับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังน้ัน เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญ เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเร่ืองการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมาย
ประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เพ่ิมพูนความรูความ
เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

๓.๒ เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหน้ีสิน  

๓.๓ เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  มีความรูความเขาใจมิให
ดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

๓.๔ เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีความรูความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

-๑๒๐- 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 



๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําโครงการ/แผนงาน  
๖.๒ ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเขารับการอบรม  
๖.๓ อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐.๒ ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ หน้ีสิน  

๑๐.๓ ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีความรูความเขาใจมิให
ดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  

๑๐.๔ ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนส่ิงสําคัญประการหน่ึง
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงไดมีการ
จัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู เสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความ เจริญกาวหนา  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตาม บทบาทและอํานาจหนาท่ี  

-๑๒๑- 

๓.๒ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง   
๔. เปาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม  
๖. วิธีการดําเนินการ  



๖.๑ ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงาน ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี  

๖.๒ เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภา ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ  

๖.๓ แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผาน นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  

 ๖.๔ ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกเทศมนตรีตําบลหนองสรวง 
๑๐. ผลลัพธ  

 ๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี  
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหม  ๆ 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

๑๑. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน 

 



-๑๒๒- 

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม กระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวน ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคกรและลดการทุจริต นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ิน
ในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๓.๒ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
๓.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน  

๔. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีการดําเนินงาน  

๖.๑ จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
๖.๒ แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด

จางโครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  

๖.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล                
ดอนยาวใหญ  
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนนิการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ผลลัพธ  

๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๑๐.๒ การปฏิบัติงานตาง  ๆมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 



-๑๒๓- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลาน้ีมีบทบาทและ
ตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการ
สอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบล
และตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ี
สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงได
ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมให สมาชิก
สภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีสวนรวมในการทํางาน  

๓.๒ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๓.๓ เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

๔. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๕. พื้นที่ดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินงาน  

 ๖.๑ แตงต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนคณะกรรมการรวมในการ
ปฏิบัติงานในเร่ืองตาง  ๆเชน  

 - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
 - แตงต้ังเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
 - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  

 ๖.๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงต้ัง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ี
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชน
ไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๑๐. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ เปนไปอยางตอเน่ือง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี  

 



-๑๒๔- 

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน             การ
ทุจริต  
๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชัน่โดยภาคประชาชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชัน
การปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังน้ี เพ่ือใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล  
๓. วัตถุประสงค  

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชน 
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเร่ืองการคอรรัปชัน  
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเร่ืองการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได  

๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ระดับเทศบาล 
 



-๑๒๕- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก
ภาคสวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคล่ือนตาง  ๆใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณทาแพขนานยนต  
๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท  
๖.๔ บันทึกเร่ืองรองเรียน รองทุกข  
๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาส่ังการ  
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเร่ืองท่ีไดรับการรองเรียน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ จํานวนเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
๑๐.๒ นําเร่ืองท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 



-๑๒๖- 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมถึงแกไขเพ่ิมเติม กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบล มีภารกิจหนาท่ี ท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการสราง
จิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการ ปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการ
ระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการ
ทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดน้ัน จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ิน ในการน้ี การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนส่ิงจําเปน โดยเฉพาะ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค 
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ในการรวมคิด รวม
พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนส่ิงจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
๓. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาว

ใหญ 
๔. เปาหมาย  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ เขามามีสวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญ 
๕. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๖. วิธีดําเนินงาน  

๑. แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการ ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย  



-๑๒๗- 

๓. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ ในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือ
ปองกันการทุจริต  

๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ กับบุคคล 
องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวน ทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผดิชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
๒. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
๓. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


