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คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ

มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง

เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเช่ือม่ันและศรัทธาในการทํางานของหนวยงาน

มากย่ิงข้ึน 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580)แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรร

มาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทําแผน 

 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใน 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติรวมท้ังส้ินจํานวน 39โครงการ ดังน้ี 

  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 11 โครงการ 

  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จํานวน 16 โครงการ 

  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จํานวน 5 โครงการ 

  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 7 โครงการ 

 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญหวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจะเปนสวน

หน่ึงท่ีชวยขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสู
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เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
กันยายน 2565



สารบัญ 
 

 หนา  

คํานํา  ก 
สวนที ่1 บทนํา  1- 4 

  1.การประเมินความเส่ียงการทุจริต   

  2.หลักการและเหตุผล    

  3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  

  4.เปาหมาย  

  5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 

สวนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ   5 - 8 

  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ  

  แยกตาม 4 มิติ 

 

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ   9- 88 
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สวนที่ 1 

บทนํา 
1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 

ลําดับ 

ที ่

ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ

หนวยงาน และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.ผูบริหารดําเนินการตาม

น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 

แทรกแซงการปฏิ บัติงาน

ของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจขัดตอ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. บุคลากรของหนวยงาน

ปฏิ บั ติตามนโยบายของ

ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี

กฎระเบียบรองรับ 

3. บุคลากรของหนวยงาน

ไม ใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว

มาทําท่ีทํางาน ขาดความ

รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1.โครงการสงเสริมการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ

ทุจริต 

2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ

นํ าห ลั ก คุ ณธร ร มม า ใช ใน ก า ร

บริหารงานของผูบริหารดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

3. มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ป อง กันการ ทุจริ ต เ พ่ือยกระ ดับ

คุณธรรมและความโปรงใส 

4. โครงการพัฒนาความรูดาน

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของ

หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน 

5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน

การทุจริต 

7. มาตรการประเมินความคุมคาใน

การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงต้ัง โยกยาย 

โ อ น  เ ล่ื อ น ตํ า แ ห น ง /

เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร

มอบหมายงานไมเปนธรรม 

เอาแตพวกพอง หรือมีการ

เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ

แตงต้ังหรือเล่ือนตําแหนง 

ปานกลาง 1.มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร

และ พัฒนาทรัพยากร บุคคลแก

สาธารณะ 

2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล 

3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ

พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

4. มาตรการนําผลการประเมินความ
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ลําดับ 

ที ่

ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
พึงพอ ใจของปร ะ ชาชนในการ

ใหบริการมาใชในการเล่ือนข้ัน เล่ือน

เงินเดือน ของบุคลากร 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 

งบประมาณ การจัดซ้ือจัด

จาง การบริหารพัสดุ และ

การใชประโยชนทรัพยสิน

ของทางราชการ 

1 .  ก ารบริ ห ารก าร เ งิน 

งบประมาณ การจัดซ้ือจัด

จาง การจัดหาพัสดุไมเปนไป

ตามระ เ บียบท่ี เ ก่ียวของ 

ห รื อ ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม

วัตถุประสงค หรือใชเงินไม

เกิดประโยชนกับราชการ 

 

 

 

 

 

2. นําทรัพยสินของทาง

ราชการไปใชประโยชนสวน

ตน 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 

2.กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัด

จางประจําป 

3. มาตรการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนของหนวยงาน 

4. มาตรการปองกันการใชจาย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด

วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

6.โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน

การใชทรัพยสินของทางราชการ 

7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/

บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน

ตามลําดับ อันเน่ืองมาจาก

ความสัมพันธสวนตัว หรือ

การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง

กลุม หรือมีการติดสินบน

เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ

จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร

นอกเหนือจากคาธรรมเนียม

ปก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บก า ร

ใหบริการ หรือการพิจารณา

อนุมัติอนุญาติ 

3. ใหบริการไมเปนไปตาม

มาตรฐาน เช น ใช เ วลา

ใหบริการนานกวาท่ีกําหนด

ไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 

2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ

ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 

“บริการเปนเลิศ” 

5. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

(E-Service) 

6.มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ

รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต

ของหนวยงาน 
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2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง  ๆ

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี

เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกําหนดตัวช้ีวัด

ไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - 

CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให

บรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวม

การประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100)ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ไดกําหนดตัวช้ีวัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ี

เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหไดเห็น

วาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญย่ิงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 

ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ

ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย

อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน

หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ

เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
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แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ

พ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง

เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ

ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

(พ.ศ. 2566 – 2570)อันจะสงผลตอการขับเคล่ือนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไววา ในป 

พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 

1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญตอสาธารณชน  

 (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให

สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญท่ีมี

ประสิทธิภาพ เขมแข็งและลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  

 (2) องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 

คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570(กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญผาน

เกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไปในป พ.ศ. 2570(กรณีท่ีผาน

เกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

จํานวนคดีทุจริตลดลง 
(คํานวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80คะแนน 85 คะแนน 
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

(1)ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญไดแสดงเจตจํานงสุจริตตอสาธารณชน  

 (2)องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและความ

ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน

สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ 

(3) องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 

โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญ 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญท่ีมี

ประสิทธิภาพ เขมแข็งและลดการทุจริต 

 
 

 



 
1 

 

สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน 39 โครงการ ดังน้ี 
 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง

วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักแกบุคลากรท้ัง

ขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภา

ทองถ่ิน และฝายประ จําของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1)โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถ่ิน 

2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมองคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ” 

4) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญ 

5) โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ

ทุจริต 

6) โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 

7) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

 1.2 การเสริมสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักแกประชาชนทุก

ภาคสวนในทองถ่ิน 

8) โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

9) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนท่ีประจักษ 

10) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 

ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญ 

20,000 

 

- 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

 



  

7 
 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

11) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนระบุช่ือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  

 รวม จํานวน11โครงการ จํานวน32,000 บาท จํานวน32,000 

บาท 

จํานวน32,000 บาท จํานวน32,000

บาท 

จํานวน32,000

บาท 

 

2. การบริหาร

ราชการดวยความ

โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

12) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูล

ขาวสารแกประชาชน 

13) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

14) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร

ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส 

15) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญดวยการ

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส 

16) มาตรการ NO Gift Policy 

17) โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

18) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ 

19) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

20) มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญ 

21) โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ

บาล 

22) มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจ

ในการปฏิบัติงาน 

23) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญ” 

24) โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

25) โครงการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

26) โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

27) มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของระบุช่ือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 รวม จํานวน16โครงการ จํานวน -บาท จํานวน- บาท จํานวน-บาท จํานวน- บาท จํานวน-บาท  

3. การสงเสริม

บทบาทและการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน 

3.1การสงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

28) โครงการจัดเวทีประชาคม 

29) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกจิการของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

30) กิจกรรมการประเมินผลการปฏบัิติราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ 

10,000 

- 

 

- 

 

 

10,000 

- 

 

- 

 

 

10,000 

- 

 

- 

 

 

10,000 

- 

 

- 

 

 

10,000 

- 

 

- 

 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ

รับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/

รองทุกขของประชาชน 

31) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ 

 

- - - - -  

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน และบูรณาการทุก

ภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

32) กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 รวม จํานวน 5 โครงการ จํานวน 10,000

บาท 

จํานวน 10,000

บาท 

จํานวน 10,000บาท จํานวน 10,000

บาท 

จํานวน 10,000

บาท 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. การยกระดับ

กลไกการ

ตรวจสอบการ

ดําเนินงานของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายใน และ

การบริหารความเส่ียงการทุจริต 

33) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

34) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

35) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของระบุช่ือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

36) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

สําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

37) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง

รองเรียนการทุจริต 

38) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริตของระบุช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

39) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตของระบุช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 รวม จํานวน 7  โครงการ จํานวน-บาท จํานวน-บาท จํานวน- บาท จํานวน-บาท จํานวน-บาท  

รวมท้ังส้ิน จํานวน 39 โครงการ จํานวน 42,000 

บาท 

จํานวน  42,000 

บาท 

จํานวน  42,000 

บาท 

จํานวน  42,000 

บาท 

จํานวน  42,000 

บาท 
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1 

 

สวนที่ 3  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

################################################################################ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 

 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ และการ

ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 

ลําดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสําหรับ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี

การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํามักเกิดจากเร่ืองขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 

ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ี

มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน

และผูบริหารทองถ่ินกระทําผิดกฎหมายระเบียบตางๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 ดังน้ัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสําหรับ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
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 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน

เสีย 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจํานวน 45 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  

 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 

 3)กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 4) จัดทําเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 10,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 คร้ังตอป 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการไมนอยกวา รอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

 ผลลัพธ 
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 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที2่ 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองดําเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 45 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  
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 2)กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  

 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 0.00 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 

 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ

บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 คร้ัง (เผยแพรประชาสัมพันธราย

ไตรมาส) 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน

การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย

(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลําดับที3่ 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว

ใหญ” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการ

ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตาม

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 



  

15 
 

ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการ

ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน องคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใช

ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรระดับบุคคล

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3) เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ

และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ

สังคมตามลําดับ 

 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 45 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 

 2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองคกรและ

สาธารณชน 

 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 

 4) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน  ๆตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 

 5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชน

ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง 

กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
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ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8)แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด) 

 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 0.00 

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 

 2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไปมีความรูความ

เขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)  

 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ(สํารวจโดยใช

แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

ลําดับที4่ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา

หรือไมเจตนาหรือหรือบางเร่ืองเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนส่ิงผิดแตอยางใด พฤติกรรม

เหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 

(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

 2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 3) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีจิตสํานึก 

คานิยม และวัฒนธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผล

ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจํานวน 40 คน 

5. วิธีการดําเนินการ 

 1) จัดต้ังคณะทํางาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตาง  ๆ

 2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทํา

รางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว

ทางการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 4) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตาม

ขอเสนอแนะท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน 
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 5) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรของหนวยงาน 

 6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน 

และสาธารณะชนใหรับทราบ 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 0.00 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีความรูความเขาใจเร่ืองผลประโยชนทับ

ซอน รอยละ 80 ของจํานวนพนักงานฯ(สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 

2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนจํานวน 1 ชุด  

3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชนอยางนอย 2 ชองทาง 

(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 

 ผลลัพธ 

 พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอน(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.3 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

 

ลําดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึก

ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกท้ัง

สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรัง

ท่ีมีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตอยางจริงจัง เพ่ือทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดน้ัน ตองนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา

สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปล่ียนแปลง

คานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  

 ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงจัดทํา

โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริตข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีความรูความ

เขาใจในหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



  

20 
 

 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีความรูความเขาใจ

และใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)และมีคานิยม

ในการตอตานการทุจริต 

 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีความรูความเขาใจใน

หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญสามารถนําองคความรู

หลักธรรมาภิบาล ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจํานวน 45 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) จัดทํากําหนดการ 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) จัดฝกอบรมตามกําหนดการ 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 0.00 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญท่ีเขารับการ

อบรม ผานการทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ 90(ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาล

ออนไลนhttps://ggde.nacc.go.th) 

 ผลลัพธ   

 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 2)ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญรวม

ตอตานการทุจริต (สํารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
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 3) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ

รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและความสําเร็จขององคกร

อยางย่ังยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสราง

จิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รูจักความพอเพียง เปนลําดับท่ีดีของ

สังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสราง
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จิตสํานึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและความสําเร็จของ

องคกรอยางย่ังยืน จึงไดกําหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักคุณธรรม จริยธรรม

มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจํานวน 40 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

 7) เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 0.00  

      

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 คร้ัง 

2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80(สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 



  

23 
 

 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด

วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที7่ 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 

และซื่อสัตยสุจริต  

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ

ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง  ๆตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใน

เร่ืองตาง  ๆเชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง หากพนักงานหรือ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย

สุจริต จะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไป

ตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแก

พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ให

ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ

อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงต้ังคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ

อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 

4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

6) ประกาศผลการคัดเลือก  

7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 
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 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 

จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 0.00 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

 ผลลัพธ  

 เร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

 1.2.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 

 1.2.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลําดับที่8 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง  ๆ

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 

ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกงโดยการสงเสริมสนับสนุนให

ทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคมควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต 

คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดย

อาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
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 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจํานวน50 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 คร้ัง 

 2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 

(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลําดับที9่ 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา

ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเร่ืองการ

ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืน  ๆ

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญจึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ

แกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลาน้ันใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากความ

ดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
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 2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน 

กุศโลบายหน่ึงในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากย่ิงข้ึน 

4. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงต้ังคณะทํางานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

 2) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปน

ท่ีประจักษ  

 3) จัดทําประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจักษ และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตาง  ๆ

 4) คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจักษ 

 5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ และ

เผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตาง  ๆ

 6) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให

เปนท่ีประจักษ 

 7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 0.00 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 จํานวนหนวยงานและบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ผลลัพธ 

 1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคม 

 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเปน

ประโยชนตอสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต  
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ลําดับที่10 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือ

เขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ

ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ
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สวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความต้ังใจในการ

ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเน่ืองเปนแบบอยางแกประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญ ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญอยางสมํ่าเสมอ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความ

ซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 

และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญโดยการมอบใบ

ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน และควรไดรับการยกยองชมเชย และเปน

บุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทราบโดยท่ัวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ 
 2)เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 3) เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญ  
 2) ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือก

บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 

 2) คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 

 3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ

คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

 4) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 0.00 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 จํานวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

 ผลลัพธ 

 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีคานิยม ยกยอง เชิดชู 

และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 1.3.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลําดับที ่11 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลดอนยาว

ใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ันคนในสังคมตองมี

คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม

เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) 

การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนา

คนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริม

การดําเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ

สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญข้ึน เพ่ือเปนการสราง

ภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 

 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 

 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ 

4. กลุมเปาหมาย 
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 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจํานวน50คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2) แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 3) ดําเนินการตามโครงการ 

 4) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

 5) รายงานผลการดําเนินการ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 2,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1)เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญไดรับการฝกอบรม จํานวน 50 คน 

 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู

ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80(สํารวจโดยใชแบบ

ประเมินผล/แบบทดสอบ)  

 ผลลัพธ 

 1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80(สํารวจ

โดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################# 
2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ลําดับที่12 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส

กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของราชการ  

 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาว

ใหญจึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุง

ขอมูลขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในส่ือตาง  ๆของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  

 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
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 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญ 
4. กลุมเปาหมาย 

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดต้ังคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพ่ือดําเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    

 2) แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 3) จัดต้ังหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) จัดทําส่ือประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี

การแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง

เว็บไซตของหนวยงานและส่ืออ่ืน  ๆ

 5) จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานส่ือชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ โดยใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การ

จัดซ้ือจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 6) จัดใหมีชองทางการส่ือสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม

หรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน  

  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ  

  - แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ

สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  

  - มีชองทางการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดต้ังศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ

คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น ส่ือสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  

 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center  

 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 9) จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 0.00 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาว

ใหญใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   

ผลลัพธ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมตํ่ากวารอยละ 80 (ใชแบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

ลําดับที่13 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน

เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 

แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
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บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการ

ดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 

คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดําเนินโครงการเสริมสราง

ความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางได

ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตาง  ๆขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

 2) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3) เพ่ือปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

 2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1)รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 

 2) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชนได

ทราบผานทางเว็บไซตและชองทางตาง  ๆ

 3) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 4) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 

 5) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เชน 

สังเกตการณ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุเปนตน 

 6) ประชุมกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 

 7) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพรผลการดําเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตาง  ๆไดแก 

  7.1) ผลการดําเนินโครงการ 

  7.2) รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป  
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  7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด 

  7.4) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนและรายป  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใชจายงบประมาณ จํานวน 1 คร้ัง  

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
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 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลําดับที่14 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเร่ืองการ

จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ี

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังน้ันเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญได จึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ

มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเพ่ือใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ 

เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมี

สวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไวเชน 

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     

จัดจาง ฯลฯ 

 2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

3) เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 

4. กลุมเปาหมาย 

 สํานัก กอง สวน ฝายตาง  ๆในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล

สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
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2) ประชุมคณะทํางานฯ  

2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญตอสาธารณชนโดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ

สาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและส่ือออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และ

ชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 

  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล

ผูบริหาร อํานาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาว

ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน(Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงานรายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป คูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงาน

การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ

ประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง  ๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต และการ

เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2)กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ

ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ

ประชาชน  

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร

ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและส่ือออนไลนรูปแบบอ่ืน  ๆและชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 

   - การบริหารงาน 

   - การบริหารเงินงบประมาณ 

   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   - การสงเสริมความโปรงใส 

2)มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว 

 3) กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

4) กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมตํ่ากวา

รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญ 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาที่และบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

ลําดับที่15 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม

และความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในระดับทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต

รวมท้ังผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให

เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ

ประชาชน จึงไดมีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 
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1)เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญแสดงเจตนารมณในการนําหลัก

คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส 

2)เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญสูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
4. กลุมเปาหมาย 

 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

 2) ประชาชน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1)จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 

 2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 

 3)จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 

 4) ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตฯ 

 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนด 

 5) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกําหนด 

 8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
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 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

 3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญพ.ศ. 2566 - 2570 

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2 การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลําดับที่16 
 

1. ชื่อโครงการ:มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
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 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ

นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 

เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ” 

 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น

ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 

มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน

ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน

ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหาร

ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวม

ของประชาชน ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางย่ิง จึงไดเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงการ

กระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนําไปสูการเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

1)เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2)เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญมีวัฒนธรรมองคกรNO Gift Policy 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 

 2) จัดทําประกาศใชNO Gift PolicyพรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการNO Gift Policy 

 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy 

 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policyใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 

2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policyจํานวนรอยละ 100(สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบ

สํารวจ) 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีเร่ืองรองเรียน

เร่ืองสินบน 
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ลําดับที่17 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัด

ใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองให

ความสําคัญในการสรางความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติ

ธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุม

ตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการน้ัน  ๆไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ

การใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึง

ความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังน้ี ตอง

ปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจ

หนาท่ีของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเกิดประโยชน

สุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและ

ความคุมคา องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยาง

เทาเทียมกัน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
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3) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ในทองถ่ิน 

4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเช่ือม่ันใน

องคกร 

4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1)ผูบริหารกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวในพันธกิจของหนวยงาน 

 2) แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการใหบริการอยางเทาเทียม 

 3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน 

 4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน 

 5) ช้ีแจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 

 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันเปนพันธกิจของหนวยงาน 

2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80(สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ

ใหบริการ 

 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่18 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงาน โดยการจัดทํา “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญ” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน

ตามภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
5. วิธีดําเนินการ 

  1) จัดต้ังคณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  

 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการดังน้ี 

  2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐ (ITA) 
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  2.2) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหดีข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสโดย

ตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 

การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  

 3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืน  ๆ

 4) ประชุมช้ีแจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมและความ

โปรงใส 

 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  

 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

 8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 

 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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ลําดับที่19 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี

อํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล

มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน ตองกอใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 การขับเคล่ือนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน

ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเร่ิมมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให

มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบ

ไดอยางแทจริงตอไป 

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได องคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

 2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 

คนเกงเขามาทํางาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
5. วิธีดําเนินการ 

 1) ผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ 

 2) จัดประชุมหนวยงานช้ีแจงบทบาทอํานาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 

 3) จัดต้ังคณะทํางานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

 4) จัดเวทีแลกเปล่ียนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 

 5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 

  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/ส่ังการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางาน

สวนตัวท่ีมิใชงานราชการ 
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  - มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเล่ือน

ข้ัน เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการ

เล่ือนข้ัน เล่ือนเงินเดือนของบุคลากร 

  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงต้ังใหเปน

พนักงาน 

  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 

  ฯลฯ 

 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 7) ดําเนินการตามมาตรการ 

 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จํานวน 1 มาตรการ 

 ผลลัพธ 

 - ขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญลดลง 
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ลําดับที2่0 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กําหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน

รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได

กําหนดการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 ท้ังน้ี องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญใหความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ

ดําเนินการท่ีขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ” 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญและเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน

การจัดหาพัสดุและเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู

เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 5) ดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

 6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
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 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
 

ลําดับที่21 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน

สังคมพหุวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ

ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช 

โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการ

สาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการน้ันๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึง

การอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืน  ๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย 

ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือ

พวกพอง ท้ังน้ี ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับ

มาตรา 8 แหง  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได

กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการ

ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ดังน้ัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทํา

โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชนตอประชาชน 



  

57 
 

2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน

อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ในทองถ่ิน 

 4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเช่ือม่ันใน

องคกร  

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีข้ึน และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประชุม

ใหบุคลากร และประชาชนทราบ 

 2) จัดใหมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน เพ่ือสราง

เกณฑมาตรฐานหรือมีเคร่ืองมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมี

ประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 

 3) จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชใน

การดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

 4) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี

กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 

 5) จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผู

พิการ 

 6) มีการนําระบบออนไลน มาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน  

 7) จัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ

แกไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและใหบริการโดยไมเปนธรรม เชน ทางหมายเลขโทรศัพท ส่ือสังคมออนไลน 

อีเมล เว็บไซต เปนตน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 
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 ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80(สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ลําดับที่22 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน

การปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดําเนินการจัดทํา 

“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตาม

หลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

1)เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2)เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
5. วิธีดําเนินการ 
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  1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเส่ียงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนดรวมถึงรายงานการทํา

แผนฯแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ

รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E 

– PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 

 4) ประชุมช้ีแจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก

เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 7) รายงานผลการดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก 

สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. 

http//www.nacc.go.th เปนตน 

 8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ พ.ศ. 2566 - 2570 

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 2.3.1 จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

 

ลําดับที่23 
 



  

61 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ

ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความ

รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ

ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง

พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

กับปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนาม

จัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ  

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน 

โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได

รวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
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1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 3)ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  

  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

เปนตน 

  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และผู

จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ

หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 

 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ

ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 

 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล

สัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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 2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขาย

สารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที่23 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัทําคูมือสําหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต

ดําเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนด

ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความ

คลุมเครือไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลกดังน้ัน เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน 

ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม อีกท้ังเปนการ

ลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีเปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน จึงจําเปนตอง

จัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทํา 

“คูมือสําหรับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงาน

ภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด 

2) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจน

เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ี

ใหบริการ 

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
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4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงต้ังคณะทํางานในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  

 2)กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 3) จัดทําคูมือสําหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืน

คําขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน  

 4) ปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดเผยแพรผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80(สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่25 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาํคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาทีอ่งคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ 

สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจํานวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมี

จุดเร่ิมตน และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําข้ึน

สําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับ

ใคร 

3)เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร 
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4)เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงต้ังคณะทํางานในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

 3) จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือ

ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด 

สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ส่ือออนไลน ฯลฯ 

 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหการปฏิบัติงาน

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 
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ลําดับที่26 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน

การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ

หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ี

ครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการน้ันๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ 

อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
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และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง 

ท้ังน้ี ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไม

แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวน

ราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ

ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทําโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 

 3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 2) จัดใหมีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 3) จัดทําประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช

ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชน  

  - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

 5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

หนวยงาน เชน 

  - จัดทําปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ

ผูรับผิดชอบใหบริการในทุกกระบวนการณ จุดใหบริการ 

  - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ

ประชาชน      

  - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง  ๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
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 6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน

การใหบริการ 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 

 2) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงาน

ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทําการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

2)จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง  
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2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการแทน หรือ

การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและ

ประชาชน 

ลําดับที่27 

 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายใน

การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังน้ี ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน มักจะประสบ

ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 

ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 

ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 

ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินโดยใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหาร

กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหาร

จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  

 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี

มาตรการออกคําส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
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 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 

 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

ส่ังการ เชน คําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 

นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวน

ราชการ เปนตน 

 2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคําส่ังมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเร่ืองรองเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

ลําดับที่28 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยาง

กวางขวางและเทาเทียมโดยใหประชาชนกลุมองคกรชุมชนเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออก

ถึงศักยภาพความคิดเห็น ความตองการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกําหนดแนว

ทางการดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว

ใหญดวยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน

การดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญโดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ี

จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง 

จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยาง

แทจริง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
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 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 4) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 

 5)เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 

 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําคําส่ังมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 

 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม

ประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ

สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมช้ีนํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ีอยาง

เสมอภาค และเทาเทียมกัน 

 3) นําผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคล่ือนอยางเปน

รูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 10,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ีอยางเสมอภาค และ

เทาเทียมกัน   

 ผลลัพธ 

 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

 2)เกิดเครือขายภาคประชาชน 

 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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ลําดับที2่9 
  

1. ชื่อโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเร่ืองการ

จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ี

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว

ใหญ ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญและรวมดําเนินการ
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โครงการ รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง  ๆของตน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 

 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังน้ี 

 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียได

เขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจํานวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

      - การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  

      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  

      -การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ 

 1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 1.4)หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 

 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 

 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 

 1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เร่ือง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ

การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ

เก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณดําเนินการ 
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 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและมี

ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง  ๆ 

 2) องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีการแตงต้ังภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน  

 ผลลัพธ 

 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับที3่0 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไม 

ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมิน

มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตาง  ๆตอไป 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคล่ือนอยางเปน

รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม

ปรับปรุงแกไขโครงการตาง  ๆในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 2)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได  

 3) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญ 
4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 

 2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 

 4) จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 

  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 

  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 

  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 
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1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญตาม

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญปละ 2 

คร้ังเปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมิน

มาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญ 
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเร่ืองอ่ืน  ๆตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมอบหมาย 

 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

 9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทางท่ี

หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ส่ือออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 

 10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการแตงต้ังภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ

ตาง  ๆในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย

ของประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางที่

หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลําดับที3่1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนอง

เร่ืองราวรองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน

บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรงใส 

จึงไดจัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/

รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง

ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเร่ืองรองทุกข และเร่ืองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน

ธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนให

ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
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 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 

และการแจงผลการดําเนินการเร่ืองรองทุกขและเร่ืองเรียนตาง  ๆใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดต้ังคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญ 
 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญเพ่ือกํากับติดตามการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือ

แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

 

 

  3.1) การจัดการเร่ืองรองเรียนท่ัวไป 

  - กําหนดใหมีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนยเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนยาวใหญ 
  - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ

รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  

  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 

ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเร่ืองรองทุกขและเร่ืองเรียนตาง  ๆ 

  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมภายใน 15 วันหากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองช้ีแจงใหผูรองเรียนทราบ 

  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมท้ังมีชองทางในการติดตามเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียน

สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  

  3.2)การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก

จะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเร่ืองรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 

  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
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  - กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ

คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  

  - จัดทําขอมูลสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเร่ืองรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลว

เสร็จ เร่ืองท่ีอยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ  

 4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเร่ือง

รองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  

 5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนยาวใหญ ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียนมีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข

ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

 7)รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ

เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 

 9)ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให

ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนยหรือหนวยรับเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกข 

 2) มีการแตงต้ังเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ

ข้ันตอนเร่ืองรองเรียน 
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 4) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเร่ืองรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมท้ังมีชองทาง

ในการติดตามเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 

 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว

ใหญใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม

มาตรการท่ีกําหนดไว 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเร่ืองรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไมตํ่ากวารอยละ 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการ

ทุจริต 

ลําดับที่32 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 



  

83 
 

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก

พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง

หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเส่ือมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหน่ึงท่ีลดนอยถอยลง และยัง

มองเห็นวาการทุจริตเปนเร่ืองปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม

อยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากน้ันสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุง

แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ

ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธ์ิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก

ทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา

กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 

รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต   

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 

 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางส่ือ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ  

เว็บไซตของหนวนงาน 

 2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตาง  ๆ

ของหนวยงาน 

 3) สงเสริมใหมีการจัดต้ังชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 

 4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     

 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางส่ือ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 

 2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 ผลลัพธ 

 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมตํ่ากวารอยละ 10 

3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
 

ลําดับที่33 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม

มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจาก

การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบ

สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ

กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน

ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง  ๆท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญ เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดีและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช

ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ

องคกร 



  

86 
 

 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริตลดโอกาสความรายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ

ความสําเร็จของงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีการดําเนินการ 

 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และให

มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 

 2) สอบทานความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ

บริหารงานดานอ่ืน  ๆขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการ

กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 

รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผลลัพธ 
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 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน 

 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

ลําดับที่34 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ

เส่ียงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเร่ือง  ๆไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 

และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให

ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืน  ๆ

นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม

ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ

สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ัน  ๆวามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางร่ัวไหลทําใหเกิด

ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี

และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
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หน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ

ประเมินและการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 

การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย

ดานการเงินหรือดานอ่ืน  ๆท่ีอาจมีข้ึน 

 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน

การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตาง  ๆ

ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

 4)เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหนวยงานใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

 

 

5. วิธีดําเนินการ 

1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561ขอ 5 

2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ

ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน : ปค.4) 

  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน (รายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 

(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
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 3)เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 

 4)นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน

และส่ือสังคมออนไลนของหนวยงาน 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ

ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 

 ผลลัพธ 

 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 

80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบสงผลใหการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3)การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญลดลงรอยละ 5 

 

 

4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ลําดับที3่5 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกําหนดตัวช้ีวัดไววา 
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ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา ๗๓ คะแนน นอกจากน้ี ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไป

กําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100)ตองไดคะแนน 

90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวช้ีวัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทย

ตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ

ไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองได

คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการปรับ 

“ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพ่ือ

นําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญย่ิงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ เปน

หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ี

มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  

 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

4. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญทุกหนวยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 

 2) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเส่ียงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริต 

 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง

ของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

 5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเส่ียง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเส่ียง ระดับ

ความเส่ียง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเส่ียง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และชองทางอ่ืน  ๆ 
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 6) มีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเส่ียงการทุจริต

ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเส่ียงการทุจริตอยาง

เครงครัด 

 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินความเส่ียงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 

 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตอยางนอยจํานวน 5 เร่ือง 

 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเส่ียง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเส่ียง ระดับความ

เส่ียง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเส่ียง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 ผลลัพธ 

 เร่ืองรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญลดลง 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

ลําดับที่36 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน

แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทาน้ัน หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ

หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน

และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ ทําใหการแก ไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ิน 

ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 

 ดังน้ัน เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเพ่ิมพูนความรู ความ

เขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม และแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเร่ืองการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด

ของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญไดเพ่ิมพูนความรูความ

เขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ใหมีความ

พรอมในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหาร

ราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 
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 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการ/แผนงาน  

 2)กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  

 4) อบรมใหความรูตามกําหนดการ 

 5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน

อยางนอย 1 คร้ังตอป 

 2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบ

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการไมตํ่ากวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขารับการ

อบรม 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญบริหารราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลําดับที่37 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ

ตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 

สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ

เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความ

โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
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ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนา

องคกร  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหาร 

 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีการดําเนินงาน 

 1) จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 2)จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน

ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป

ละ 1 คร้ัง  

 3) แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน

ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป

ละ 1 คร้ัง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 

 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหารดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 



  

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที ่38 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเร้ือรังท่ีนับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความม่ันคงของชาติเปนปญหา

ลําดับตน  ๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
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ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม

ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํา

มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดอน

ยาวใหญ 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ

หนวยงาน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) กําหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 2) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน 

 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน 

 4) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ

เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 

 6) กําหนดชองทางการติดตามเร่ืองรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

 8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเร่ืองรองเรียนท่ัวไป 

และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอยดังน้ี 
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  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 

  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเร่ืองรองเรียน 

  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและ 

  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ 

และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปรงใสและเปนธรรม 

 10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริต(i30) 

 11) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี (พิจารณา

จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับผู

รองเรียน 
 

ลําดับที่39 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเร้ือรังท่ีนับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความม่ันคงของชาติเปนปญหาลําดับ

ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน

สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม

ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงได

ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาวใหญ 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร

และประชาชน 

 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา

เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล

ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

และจัดใหมีชองทางการติดตามเร่ืองรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
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 2) ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองรองเรียน

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 3) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน 

 4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงานบนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ       

ผูรองเรียน 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี (พิจารณา

จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 


