
   ๑ 

 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ( พ.ศ.2562 – 2564 ) 

 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

  



๒ 
 

 
 

คำนำ 
 

  การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562 – 2564 ) ฉบับนี้จัดทำข้ึนภายใต
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบและแนวทางในดำเนินการปองกันการทุจริต                 
อันจะนำไปสูการปรับปรุงการดำเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันขององคการ
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สวนท่ี 1 
 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค
สำคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทำใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละแหงสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะหความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลำดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง  
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แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน

การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก ารจั ด ตั้ งอ งค ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบตัิ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติระยะ 
ท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)          
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
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3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรบัจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 



๙ 
 

สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร า ง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้ ง ข า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝ า ย ป ร ะ จ ำ ข อ ง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการอบรมศีล 
5 ประชาสุขใจ 
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” 
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู 
เร่ือง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

40,000 
 
- 
 
 
 
- 

40,000 
 

- 
 
 
 
- 

40,000 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
       
      
 

 1.2 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติ 

2) โครงการปลูกตนไมเพื่อ 
สนับสนุนโครงการอัน 
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
3) โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพดานการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงและ
เกษตรทฤษฎีใหม  
4) โครงการสรางอาชีพ สราง
รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 

30,000 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 

30,000 
 
 

     
 

 

 1.3 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกเด็กและ
เยาวชนของอบต.ดานชาง 
2) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชน 
อบต.ดานชาง   
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
3) โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกเด็กและเยาวชน
4) โครงการกิจกรรมสงเสริม
สภาเด็กเยาวชนตอตานการ
ทุจริต 

60,000 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
 
 

30,000 
 

60,000 
 
 

- 
 
 
 

10,000 
 
 

30,000 
 

60,000 
 
 

- 
 
 
 

10,000 
 
 

30,000 
 
 

 

มิติที่ 1 รวม 1 มาตรการ 1 กจิกรรม     9 
โครงการ 

    

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

1) กิจกรรม “ ประกาศ
เจตจำนงตอตานการทจุริตของ
ผูบริหารอบต.ดานชาง”  

- - -  



๑๐ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.2 มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคำส่ัง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหัวหนาสวนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป” 
2.2.2 (2) กิจกรรม  
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ  
– จัดจาง 
2.2.3(1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่เกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาที่        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อำนาจของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2.3.2 (3) มาตรการ 
มอบอำนาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก
คำ ส่ังมอบหมายของนายก
องคก ารบ ริห ารส วนตำบล 
ปลัด อบต. และหัวหนาสวน
ราชการ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



๑๑ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกยีรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ 

2.4.1  กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติพนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

    
 
 
    
 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
อบต.ดานชาง 
2.5.2 (1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  
การปฏิบัติราชการของ  
อบต.ดานชาง 
2.5.2 (2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”    
2.5.3 (1) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน”                            
2.5.3 (2) มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนา 
ที่ของ อบต.ดานชาง วาทจุริต
และปฏบิัติราชการตามอำนาจ
หนาที่โดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 รวม 10 มาตรการ 10 กิจกรรม 
2 โครงการ 

    

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ของ อบต.ดานชาง ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของ อบต. และการ
รับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”                            
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึง

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

ขอมูลขาวสารของ อบต.    
 3.2 การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการ อบต.
เคล่ือนที่พบประชาชน 
3.2.1 (2) มาตรการ 
การดำเนินงานศูนยรับเร่ืองราว
รองทุกข 
3.2.2 (1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
3.3.1 (2) การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

- 
 
 

11,000 
 

- 
 
 

11,000 
 

- 
 
 

11,000 

  
 

มิติที่ 3 รวม 5 มาตรการ 3 กจิกรรม 
2 โครงการ 

    

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

4.1.1 (1) กิจกรรมจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ประจำปงบประมาณ 
2562 
4.1.1 (2) กิจกรรมจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของ อบต. 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
      
 

 4.2 การสนับสนุนให         
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได 

4.2.1  กิจกรรมการประกาศ
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.1  โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น 
4.3.2  กิจกรรมการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบล 

- 
 
 
 
- 

30,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

4.4.1   กจิกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 

- - -  

มิติที่ 4 รวม 1 มาตรการ 6 กจิกรรม     

 



๑๓ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

3 โครงการ 

 
สวนที่ 3 

 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1   การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 

1.1.1(1) ช่ือโครงการ : โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 จากสถานการณบานเมืองในหวงเสลาท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหามากมายประกอบดวยการ
กระทำผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การระบาดของสิ่งเสพติด
และอบายมุข การแตกแยกทางความคิดการเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และการจาบจวง
ดูหม่ินสถาบันหลักของชาติซ่ึงปญหาเหลานี้เกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะ
สงผลใหสังคมเกิดความขัดแยง คณะสงฆโดย เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช มีดำริท่ีจะเสริมสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสันติสุข มีความ
สามัคคีกลมเกลียวกันโดยใหพระพุทธศาสนิกชนไดนอมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชิ (คสช.)ไดใหแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ดวย
การใหทุกภาคสวนในประเทศรวมมือกันดำเนินการสรางความปรองดองสมานฉันท และทำใหประชาชนมีความ
รักความสามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซ่ึงจะนำพาประเทศกาวไปขางหนา
อยางปลอดภัยยั่งยืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะหนวยงานราชการทีมีภารกิจในการสงเสริมให
สังคมไทยมีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงไดกำหนดกิจกรรมในการ
สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยไดนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไป
พัฒนาชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเนนการดำรงสงเสริมและสนับสนุนใหมี หมูบานรักษาศีล 5 ประชา
สุขใจข้ึนในทุกสวนของประเทศ เพ่ือชวยลดปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพกาย และ
ปญหาสุขภาพจิต ซ่ึงเปนตัวบอนทำลายการดำเนินชีวิตประจำวันใหเสื่อมถอยไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร จึง
จำเปนตองมีการใหความรูดานศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ดานยาเสพติด และดานสุขภาพการดูแลตัวเอง
พ้ืนฐานในการใชชีวิตประจำวัน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดรวมกับวัด จัดโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือใหครอบครัวมีความ
ตระหนักในการดำรงชีวิตรักษาศีล 5 ประชาสุขใจใสใจสุขภาพประชาชน  ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง หางไกลยาเสพติด  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาเปนสติ
เตือนใจ ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และสงเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใหดีข้ึน 

3. วัตถุประสงค 



๑๔ 
 

  3.1 เพ่ือเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง สรางความม่ันคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   
 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชน  ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง ตระหนักถึงการดำรงชีวิตทีมีคุณธรรมศีลธรรม 

  3.3 เพ่ือสรางความเข็มแข็งของครอบครัวภายในชุมชนไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
  3.4 เพ่ือใหประชาชน  ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
ไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข 
   

        3.5 เพ่ือใหประชาชน  ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มี
ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในการใชชีวิตประจำวัน 
  
 วิธีการดำเนินการ 

- จัดประชุมหารือโดยฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมแผนงาน 
- จัดทำโครงการ 
- เสนอโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 
- ประเมินผลดำเนินงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบล

ดานชาง   
  

5. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

7. งบประมาณดำเนินงาน 
40,000  บาท 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - ประชาชน  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง มีจิตสำนึกและไดแสดงออถึงความรับผิด มีสวนรวมในการสรางสรรคสังคมถ่ินกำเนิดตนเอง ดวย
การสรางความรักความสามัคคี ความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 - ประชาชน  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง ทุกหมูบาน ชุมชน ตำบล  และสังคมมีความรักความเขาใจ เคารพความคิดเห็นของกันและกัน มี
ความเอ้ือเฟอ เปนสังคมเครือญาติและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 -  ประชาชน  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง เห็นคุณคาและประโยชนในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาดำเนินชีวิตอยางมีความสุข 



๑๕ 
 

 - ประชาชน  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง มีความตระหนัก รักปกปอง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงจะสงผลให
ประเทศชาติมีความม่ันคงยั่งยืน 
  
 

- ประชาชน  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึน สงผลใหการดำเนินชีวิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
******************************************************************* 

 

1.1.2  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.2 (1) ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง ” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตำบลดานชาง  พ.ศ. 2558  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอน
การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ 
และพนักงานจาง   กำหนดใหพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความ
สะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งท่ี
ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ   พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดย
อาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตาม
นัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบล
โนนกอก  ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง  ไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ
มีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 



๑๖ 
 

 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 
 
 
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลำดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  เพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปดเผยเปน
การท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 



๑๗ 
 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   
 

************************************************ 
 

1.1.3  สรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 
1.1.3 (1) ช่ือกิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ ผลประโยชนทับซอน ” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอให เกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรง
ตำแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือให
พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  มีจิตสำนึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 



๑๘ 
 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

************************************************ 
 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1 ช่ือโครงการ : โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ   
 

2. หลักการและเหตุผล 
       ป�ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และอ่ืนๆ ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูก

ทำลาย ส่วนมากเป�นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้พลังงานต่างๆ การสูญเสียพ้ืนท่ีสีเขียว การเกษตรกรรม 

และการกำจัดของเสีย เป�นต้น สาเหตุดังกล่าว ทำให้ค้นพบหลักฐานสำคัญท่ีทำให้เชื่อว่า อุณหภูมิของโลกท่ี

สูงข้ึน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับสากล เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

นอกจากนั้น ป�ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ยังเป�นป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึน

อยา่งต่อเนื่อง 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วน

ตำบลมีหน้าท่ีในการพัฒนาตำบล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ องค์การบริหาร
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ส่วนตำบลมีหน้ า ท่ี ต้องทำใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๗ ) คุ้มครอง ดู แล  และบำรุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พ.ร.บ. กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 

๑๖ แห่งพ.ร.บ. กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

และ(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

เพ่ือเป�นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติให้เกิดความสมดุล  

และเพ่ือเป�นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล และวันสำคัญของชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบล          

 

ด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำป�

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกไม้ ป้องกันและบรรเทาภาวะโลกร้อน  ป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดิน อันเป�นการป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน ทรัพยากรดิน และเป�นการปรับภูมิทัศน์บริเวณริม

ถนนหรือบริเวณริมสระน้ำ ทำให้เกิดความร่มรื่นและทัศนียภาพท่ีสวยงามให้แก่ท้องถ่ินอีกด้วย 
 

3. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือถวายเป�นราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคล และวันสำคัญของชาติ 

๒. เพ่ือป้องกันป�ญหาอุทกภัย การพลังทลายของดิน เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีสีเขียว 

๓. เพ่ือลดป�ญหาภาวะโลกร้อน และปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นและทัศนียภาพท่ีสวยงาม

และส่งเสริมให้ชุมชนมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งผลใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

 

4. เปาหมาย  

       คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน, ประชาชนท่ัวไป   
 

5. วิธีการดำเนินการ 
       ข้ันเตรียมการ 

  ๑.  ประชุมเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นในการดำเนินการ  

  ๒.  กำหนดแผนงาน 
 

  การดำเนินการ 

  ๑.  จัดทำโครงการ 

  ๒.  ขออนุมัติจัดทำโครงการและเสนอโครงการขออนุมัติดำเนินการ 

  ๓.  จัดซ้ือต้นไม้ 

๔.  ประสานเจ้าหน้าท่ี จิตอาสาและหน่วยงานอ่ืนร่วมดำเนินการกิจกรรม 

  ๕.  ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 

๖.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
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  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  – 2564 ) 
 

7. สถานท่ีดำเนินการ 
  ภายในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

8. งบประมาณ  

  ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่า

ไม้ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ  ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป�นค่าดำเนินการสนับสนุนโครงการ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการ 

 

 

 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ   
กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลดานชาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๑. ร่วมถวายเป�นราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคล และวันสำคัญของชาติ 

๒. ป้องกันป�ญหาอุทกภัย และการพลังทลายของดิน อีกท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

๓. ลดป�ญหาภาวะโลกร้อน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

๔. พ้ืนท่ีตำบลด่านช้าง มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ร่มรื่น และประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  

 

********************************* 
 

3)  ช่ือโครงการ :  โครงการปลูกตนไมเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
2.  หลักการและเหตุผล 
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริในการพัฒนาฟนฟูสภาพปา
ไมใหคืนกลับสูธรรมชาติ ดวยแนวทางการผสมผสาน โดยการปลูกตนไมทดแทนควบคูกับการพัฒนาอาชีพ
ราษฎร โดยใหหนวยงานราชการตางๆ ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร และ
สภาพแวดลอม ใหดูแลพ้ืนท่ีปา อนุรักษและสรางความเขาใจแกราษฎรใหรับรูถึงประโยชนของปา และอยู
รวมกันกับปาอยางพ่ึงพาอาศัยกัน “การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาได ใหใชวิธีปลูกไม ๓ อยาง แต
มีประโยชน ๔ อยาง คือ ไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และ
ปลูกอุดชวงไหลตามรองหวยโดยรับน้ำฝนอยางเดียว ประโยชน ๔ อยาง คือ สามารถชวยอนุรักษดินและน้ำ  

การอนุรักษ ดิน น้ำ และการฟนฟูทรัพยากรปาไม ควบคูกับความตองการดานเศรษฐกิจท่ี
เรียกวา (การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง” คือ ปลูกไมใชสอย คือ ไมโตเร็ว ปลูกไมกินได คือ ไมผล 
ปลูกปาไมเศรษฐกิจ คือ ไมท่ีปลูกไวขาย หรือไมเศรษฐกิจ เชน ไมท่ีปลูกนำมาใชประโยชนได ๔ อยาง คือ 
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นำมาใชสอย นำมาเปนอาหาร นำมาสรางรายได และชวยอนุรักษดินและน้ำ เพราะการปลูกพืชท่ีหลากหลาย
อยางเปนระบบ ชวยใหระบบนิเวศดีข้ึน 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
องคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีตามมาตรา ๖๖ พัฒนาตำบลในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และใน
มาตรา ๖๗ ขอ ๗ คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ ขอ ๑๓ การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ  ขอ ๒๔ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม และขอ ๒๗ การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดนอมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ
เปนการอนุรักษ ดิน น้ำ และฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยจัดทำโครงการโครงการปลูกตนไมเพ่ือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค    
๑. เพ่ือตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
๒. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ รักปา รักน้ำ รักษาแผนดิน  
๓. เพ่ือเปนการอนุรักษ ดิน น้ำ และฟนฟูทรัพยากรปาไม  
๔. เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึก ใหกับผูเขารวมกิจกรรมและชุมชนในพ้ืนท่ี ใหเห็นความสําคัญ

ของการ อนุรักษทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม 
 

 

4. เปาหมาย   
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เจาหนาท่ี อบต. กำนัน/ผูใหญบาน    

จิตอาสาและประชาชนท่ัวไป รวมกันปลูกตนไม 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ   

หวงระหวางเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 

6. สถานท่ีดําเนินการ    
บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานชาง อําเภอบัวใหญ  จังหวัด

นครราชสีมา   
 
7. วิธีการดำเนินการ 
       ข้ันเตรียมการ 
  ๑.  ประชุมเจาหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือวิเคราะหและระดมความคิดเห็นในการดำเนินการ  
  ๒.  กำหนดแผนงาน 
 

  การดำเนินการ 
  ๑.  จัดทำโครงการ 



๒๒ 
 

  ๒.  ขออนุมัติโครงการและเสนอโครงการขออนุมัติดำเนินการ 
  ๓.  จัดหาตนไม 

๔.  ประสานกลุมเปาหมายท่ีรวมดำเนินการกิจกรรม 
  ๕.  ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 

๖.  สรุปผลการดำเนินงาน 

8. งบประมาณ  
  ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ำและปา
ไม งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ  สำหรับคาใชจายปลูกตนไมเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จายเปนคาดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติ รณรงค ประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดหากลาไม กิจกรรมปลูก
ตนไม และคาใชจายอ่ืนๆตามโครงการ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลดานชาง อําเภอบัวใหญ   จังหวัด

นครราชสีมา  
 
  

 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
๑. ตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒. ประชาชนมีสวนรวมในการ รักปา รักน้ำ รักษาแผนดิน และมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ

ทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม 
๓. เปนการอนุรักษ ดิน น้ำ และฟนฟูทรัพยากรปาไม  

 
********************************************* 

4) ช่ือโครงการ: โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ 
เกษตรทฤษฎีใหม  

 
2. หลักการและเหตุผล 
       ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
ใหยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เนน
แนวทางในการดำเนินชีวิต เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ซ่ึงคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบัน ไดนอมนำมาเปนนโยบายและพัฒนาใหความสำคัญกับความเปนอยู
ของเกษตรกร เนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา อีกท้ังการพัฒนานั้นจะตองเริ่มตั้งแตคนท่ีอยูในระดับ
ครัวเรือน ระดับทองถ่ิน จึงจะเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน สำหรับการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีตำบลดานชาง  
อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  อยูภายใตการบริหารจัดการดูแลโดยองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
มีอำนาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดำเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชน ตามภารกิจ
ท่ีถูกกำหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 



๒๓ 
 

๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 68 (7) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอ่ืน รวมท้ังสอดรับกับภารกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเปน
สำคัญ   

สวนใหญปญหาดานการเกษตร เกิดจากตัวเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ขาดความรูในเรื่องพันธุ  การวางแผนการปลูกพืช  การใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชและใช
พันธุพืชซ้ำๆ ไมเหมาะสมตอสภาพพ้ืนท่ี  สงผลทำใหเกิดโรคและแมลง ประสบปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ำ 
ตองใชตนทุนการผลิตพืชสูง  สวยใหญเกษตรกรจะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ไดแก ขาว มันสำปะหลัง และออย  
จากปญหาดังกลาวขางตน  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดเล็งเห็นปญหาดานการเกษตร เห็นความสำคัญ
ของเกษตรกร เนื่องจากรายไดสวนใหญในตำบลดานชาง มาจากอาชีพเกษตรกรรม “เกษตรกร” คือ บุคคลท่ี
สำคัญเห็นควรท่ีจะพัฒนาท่ีตัวบุคคล (เกษตรกร) กอน  เม่ือคนเกิดการพัฒนาท้ังดานความรูวิชาการ การปฏิบัติ
อยางถูกตอง จะสงผลทำใหเกษตรกรมีความรูในการแกไขปญหา เกิดความคิดสรางสรรค และใชความสามารถท่ี
มีอยูอยางเต็มศักยภาพ นำความรูท่ีไดรับมาเปนแนวทางใหการพัฒนาการเกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุม 
พัฒนาการเกษตรระดับตำบล  นำไปสูการพัฒนาในดานอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาไดอยางยั่งยืน  
ท้ังนี้องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖2 โดยจัดอบรม เก่ียวกับการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  

 

3. วัตถุประสงค  
  ๑.เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูนความรูแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลดานชาง  เพ่ือนำมาประยุกตใช
ใหเหมาะสมในพ้ืนท่ีของเกษตรกรเอง  

๒.เพ่ือสงเสริมความรูแกเกษตรกรใหมีความรูดานการเกษตร การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว  พันธุ
พืช พันธุสัตว ลดตนทุนผลิต  การรวมกลุม และการบริหารจัดการตาง ๆ ในดานการเกษตร         

๓.เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางเกษตรกร เจาหนาท่ี ผูนำชุมชน  และหนวยงานตาง ๆ   
  

4.  ระยะเวลาดำเนินการและสถานท่ีดำเนินการจัดอบรม 
       ดำเนินการใหความรูแกเกษตรกร ภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  หลักสูตร 2 วัน 
ณ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงานศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานสารภี จ.สมุทรสงคราม 
 

5.  เปาหมาย  
       เกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของโครงการ จำนวน 55 คน 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
๑.จัดทำโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติตอผูบริหารทองถ่ิน 



๒๔ 
 

๒.สงหนังสือประชาสัมพันธใหผูนำชุมชนแตละหมูบาน ประกาศประชาสัมพันธและคัดเลือก
เกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการ  โดยใชแบบตอบรับการเขารวมโครงการ ฯ  
  ๓.กำนันตำบล/ผูใหญบานทุกหมูบาน รวบรวมเอกสารการรับสมัครตามแบบตอบรับการเขา
รวมโครงการ และนำสงยังองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จำนวน ๑ ชุด 
  ๔.ติดตอประสานงานบุคคล หนวยงานราชการ เอกชนท่ีเก่ียวของรวมท้ังสำรวจขอมูล จัดหา
สถานท่ีท่ีจะดำเนินโครงการฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานท่ี  

๕.จัดอบรมสงเสริมความรูใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลดานชางและศึกษาดงูาน จ.สมุทรสงคราม  
๖.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอตอผูบริหารทองถ่ิน 

7.  ตัวช้ีวัดผลการดำเนินการ 

  เกษตรกรตำบลดานชาง ไดรับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 100 ของจำนวนเปาหมายผู
เขารับการฝกอบรม  

8.  งบประมาณ  
  ตามงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖2 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม  หมวดคาใชสอย  ประเภท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ สำหรับคาใชจายโครงการสงเสริมและ 
 
พัฒนาคุณภาพดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม   ตั้งไว 50,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคาดำเนินการสนับสนุนโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ตามโครงการ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลดานชาง อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. เกษตรกรไดรับความรูเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใชในการ

วางแผนประกอบอาชีพและถายทอดตอไปยังชุมชนของตนเองได 
๒. เกษตรกรไดรับความรูดานวิชาการเกษตร การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว  พันธุพืช พันธุสัตว 

วิธีการลดตนทุนผลิต การรวมกลุม และการบริหารจัดการตาง ๆ ในดานการเกษตร สามารถนำความรูมาใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช ซ่ึงจะสามารถลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

๓. เกษตรกรไดรบัแนวความคิดใหม ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ สามารถนำมา
พัฒนาในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองตอไป 

๔. เกิดการรวมกลุมของเกษตรกร 
 

********************************************* 
 

5) ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร 
พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดำเนินงานใหหนวยงานตางๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
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แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนน
ใหผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสำหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลำดับความจำเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา 
และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของ
เกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงจัดทำโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในตำบลดานชาง 
 3.2  สงเสริมความรูความเขาใจในการสรางอาชีพใหกับประชาชนในตำบลดานชาง 
 
 
 3.3  สามารถนำความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
 3.4  สามารถนำเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ 
 3.5  สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตำบลดานชาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
 6.2  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการสราอาชีพใหกับผูรวมโครงการ 
 6.3  ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 6.4  ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางอาชีพ 
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 10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางอาชีพ 
 10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได 
 10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

*************************************************** 
 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1)  ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

     ปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง  และมีความ
หลากหลายมากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน 
 
 
สงัคม  ประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได   ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซ่ึงทำให
ภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะตานทานกับปญหา  ตองขาดความม่ันคงจนเกิดปญหาตางๆ 
ของสังคมตามมา เชน สำหรับเด็กและเยาวชน ไดแก ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาท ปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ปญหาการติดเกมส  สำหรับประชาชนท่ัวไป  ไดแกปญหาการ
ทำงานท่ีไมมีความสุข  ปญหาความสามัคคีในองคกร  เปนตน การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมี
ความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤต  ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตนมีรากฐานท่ีสำคัญจากการ
พัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี  ซ่ึงมี ความเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม             

   องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให
เด็กและเยาวชนในตำบลดานชาง ไดตระหนักถึงการสรางจิตสำนึก ใหมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย
สุจริต รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมคานิยม ดวยการมีจิตสำนึกท่ีดีในการดำรงชีวิตในสังคม 
จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา 
และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง ในการดำเนินชีวิต  
 ๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึก
รวม ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแก
ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจัก การให การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
 ๓. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของเด็กและเยาวชน ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล 
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 4. การนำหลักอริยะสัจ 4 ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 
4. เปาหมาย 
 

 เด็กและเยาวชนในตำบลดานชาง   จำนวน 200 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 

1. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประสานงานกับกลุมเปาหมาย  วิทยากร  สถานท่ีดำเนินการอบรม 
3.  ดำเนินการอบรมตามกำหนด 

           4.  ประเมินผลโครงการท้ังกอนและหลังการอบรม  และรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

            ระหวางเดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 
 

7. สถานท่ีดำเนินการ 
 

   วัดในตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

9. งบประมาณ  
 

งบประมาณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
2562   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  คาใชสอย รายการ
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   เพ่ือใชจายในการจัดงานโครงการฝกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  ใหแกเด็กและเยาวชน   ตั้งไวจำนวน  60,000.-บาท  (หกหม่ืนบาทถวน)  รายละเอียด
คาใชจาย ตามเอกสารแนบทายภาคผนวก 

 

10. ผลคาดวาจะไดรับ 
 

   1.สรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับเด็กและเยาวชน   นำหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรมจรรยา  มาใชใน การ
ดำเนินชีวิตมีการพัฒนาดานอารมณ  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  และนำไปใชในการปฏิบัติดำเนินชีวิตอยาง มี
ความสุข 

 2.การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวม ในการเสริมสรางสังคม  
แหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัวประชาชน และ      
ประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจัก การให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน 
รวมกัน 

 
*************************************************** 

 
2) ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
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ปจจุบันการทุจริตเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ี
ตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให
รัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 
 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  พิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ

สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและ
คานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคำนึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทำใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวม 

4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แตงตั้งคณะทำงานพิจารณานำหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ 



๒๙ 
 

สถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ท่ี อปท. ใหการอุดหนุน  
 3. ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทำงานฯ  

4. ติดตามการดำเนินการ 
 4. สรุปผลการดำเนินการ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการนำหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. 
หรือ ท่ี อปท. ใหการอุดหนุน  
 
 

2. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มี
ภูมิคุมกันทางสังคมไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

*************************************************** 
 
3) ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเด็กและเยาวชน 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสแนะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก
ประชาชนชาวไทย ท่ีเนนทางสายกลาง ซ่ึงความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความ
จำเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี  อันจะมีผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกซ่ึง
จะตองมี ความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวังในการนำวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนโดยจะตองมีการ
เสริมสรางพ้ืนฐานท่ีดีทางจิตใจของทุกคนใหสำนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน และความเพียร 
มีสติ ความรอบคอบเพ่ือใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว และกวางขวางท้ัง
ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมภายนอก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญ
ของสังคมไทยท่ีสามารถนำไปประยุกตใชในบริบทตางๆ ไมวาจะเปนการบริหารงานระดับประเทศ ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ตั้งแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยนำแนวคิด
และทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนา
ประเทศของประเทศไทย ไดสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสรางการพัฒนาของประเทศท่ีไมสมดุล ไมยั่งยืน และ
ออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัยภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจำเปนตอง
ปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนการพัฒนาในทิศทางท่ีพ่ึงตนเองและมีภูมิคุมกันมากข้ึน 



๓๐ 
 

ดวยจังหวัดนครราชสีมา  สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงรวมถึงการขับเคลื่อนในภาคการศึกษา  การขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายสำคัญเรงดวนท่ีรัฐบาล  คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  และ
กระทรวงมหาดไทย  ไดกำหนดยุทธศาสตรในการสรางภูมคุมกันในประเทศใหเขมแข็ง  เพ่ือเตรียมความพรอม
ของคน  สังคมและระบบเศรษฐกิจ  ใหสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  มุงเนนใหความสำคัญ
กับการพัฒนาคนสรางทุนปญญาอยางยั่งยืน  ซ่ึงการสรางความพรอมจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาค
สวน  รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยงานสำคัญในพ้ืนท่ี  และมีความพรอมในดานวัสดุอุปกรณ  
บุคลากรและงบประมาณดังนั้น  เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
ขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ  เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพในทิศทางเดียงกัน  จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
จึงไดตระหนักถึงการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ  จึงจัดฝกศึกษานอกสถานท่ี  
อบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน และนำความรูท่ีไดมาสานตอตามแนวทางการสนับสนุนและขยายผลการ 
 
 
 
 
ดำเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ  เพ่ือใหเกิดวิถีความเปนอยูท่ีพ่ึงพาตนเอง
ได มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อาชีพม่ันคง ผาสุก และเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือใหเด็กและเยาวชน มีความรูและความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี

ทักษะในการประยุกตใชในการดำเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม 
๒.๒ เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ไดมีการดำเนินกิจกรรมการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน สามารถลดคาใชจาย เพ่ิมรายได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

๓. เปาหมาย 
  ฝกอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน และนำความรูท่ีไดมาสานตอตามแนวทางการ
สนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ  เพ่ือใหเกิดวิถี
ความเปนอยูท่ีพ่ึงพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

๔. กลุมเปาหมาย  
เด็ก  เยาวชนและโรงเรียนในเขตตำบลดานชาง    

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ระหวาง  เดือนตุลาคม 25๖๐ - กันยายน ๒๕6๑  

๖. วิธีดำเนินงาน 
  ๑.เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ๒.จัดทำโครงการฝกอบรม โดยแบงเปน ๒ ข้ันตอน ดังนี้ 
 



๓๑ 
 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การฝกอบรมภาคทฤษฏ ี
 วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการอบรม มีความรู และเขาใจแนวทางการดำเนินการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได  

ข้ันตอนท่ี ๒ การฝกศึกษานอกสถานท่ี 
 วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการอบรม เกิดความรู ทักษะ และประสบการณ ในการดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชในการ 
ดำรงชีพไดอยางสมดุลและม่ันคง  

ข้ันตอนท่ี 3 การฝกอบรมภาคปฏิบัต ิ
 วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน และนำความรูท่ีไดมาสานตอ
ตามแนวทางการสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ  
เพ่ือใหเกิดวิถีความเปนอยูท่ีพ่ึงพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

๗. งบประมาณ  
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ ๒๕6๑  ตั้งไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ

จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคาฝกศึกษานอกสถานท่ี คาประกอบอาหาร  
 
คาจางเหมารถยนตโดยสาร  คาเขาชม  และคาใชจายอ่ืนๆตามโครงการ (ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.256๑-
256๔) ยุทธศาสตรท่ี ๓ หนา ๑๒๑ ตั้งจายจากเงินรายได  

๘. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง    

๙. หนวยงานสนับสนุนโครงการ 
  โรงเรียนในเขตตำบลดานชาง ๕ โรงเรียน 

๑๐. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  จัดทำโครงการอบรมใหความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกเด็กและเยาวชนฝกศึกษานอก
สถานท่ี  อบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน และนำความรูท่ีไดมาสานตอตามแนวทางการสนับสนุนและขยาย
ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ  เพ่ือใหเกิดวิถีความเปนอยูท่ีพ่ึงพา
ตนเองได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได 

๑๑. ผลท่ีคิดวาจะไดรับ 
๑๑.๑ เด็กและเยาวชน มีความรูและความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะ

ในการประยุกตใชในการดำเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม 
11.๒ เด็กและเยาวชน ไดมีการดำเนินกิจกรรมการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน สามารถลดคาใชจาย เพ่ิมรายได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

*************************************************** 

4) ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
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 การทุจริตเปนปญหาสำคัญท่ีมีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกของคนใน
ชาติใหมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะตองสรางชาติในอนาคต โดยสงเสริมให
เยาวชนมีความตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริตใหเกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนตอไป  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน 
 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความซ่ือสัตย สุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
  
4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนตำบลดานชาง  จำนวน  100 คน 
 
 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ศูนยเยาวชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานสงเสริมสภาเด็กในการตอตานการทุจริต เพ่ือกำหนดรูปแบบ
กิจกรรม แนวทางในการดำเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ 
 3. ดำเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีกำหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  30,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความซ่ือสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตานการ
ทุจริตและเสียสละเพ่ือสวนรวม เกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  
 

*************************************************** 
 
มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
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 2.1  แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

1. ช่ือกิจกรรม  “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป      
พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน 
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบรหิารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคำครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงท่ีคนทำงานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ
ชองทางท่ีคนทำงานในทองถ่ินจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทำงานในหนวยงาน



๓๔ 
 

ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจ
เปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย  1  ฉบับ  
 4.2  มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4  ป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบรหิารสวนตำบลดานชาง  

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2  ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3  จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4  ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5  จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8  รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน  
    อยางนอย 1 ครั้ง 
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  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จำนวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

************************************** 
 

 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1  สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
2.2.1(1) ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 
 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  เปน
บุคลากรท่ีมีความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบล ใหมี
ศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะ
บรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมี
มาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการ
ทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส 
และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.2545   ลงวันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2545  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล 
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 3.2  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3  เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทำงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจังหวัดนครราชสมีา เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตำบล  พ.ศ. 2545 
 6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 
 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4  ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5  สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 

-  มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1   
มาตรการ 

  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตำบล ไมนอย
 กวา 90 % 

 - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล มีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีได 



๓๗ 
 

 
********************************************* 

2.2.1(2) ช่ือมาตรการออกคำส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบล   เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตำบล  ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล   พ.ศ. 2537   หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล  มีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิด 
 
 
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   ตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537   ท่ีกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล  มีอำนาจหนาท่ีในการ
สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตำบล  กำหนดใหนายกองคการบริหารสวน
ตำบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล   และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานสวนตำบล  และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล  นายกองคการบริหารสวนตำบล  มีอำนาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตำบล   ท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล ได   และกำหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล  เปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบล และลูกจางองคการบริหารสวนตำบล  รองจากนายกองคการบริหารสวน
ตำบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององคการบริหารสวนตำบล  ใหเปนไปตามนโยบาย และ
อำนาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล  มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ข้ึน  
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และ
หัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล  มอบหมายใหรององคการ
บริหารสวนตำบล  นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล   และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2  จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3  จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4  ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
   มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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************************************** 

2.2.1(3) ช่ือกิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตำบลโนนกอก  ไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.2545 ลงวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.
2545 ไดกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขาราชการองคการบริหารสวนตำบลดานชาง พนักงานครู อบต. 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล 
พนักงานครู อบต. ลูกจางประจำ   โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนประธานกรรมการ  และ
หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตำบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปน
เลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบล  โดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตำบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี
เปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล  เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล  
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบล พนักงานครู อบต.  
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบล  พนักงานครู และลูกจางประจำ  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล พนักงานครู อบต. เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ี
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กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.2545  ลงวันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.
2545 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกป  

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานบคุคล   องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

***************************************** 

2.2.2   สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
2.2.2 (1) ช่ือกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จัดทำทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือใหบุคลากร กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เก่ียวของ 
 3.2  เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากร กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  บุคลากร กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ 
 10.2  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3  เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

**************************************** 
 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูอำนวยการกองคลัง เจาหนาท่ีกองคลัง 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2  จำแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวน
งบประมาณ 
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 6.3  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4  สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
 6.6  รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
 6.7  เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

**************************************** 
 

2.2.2 (3)  ช่ือกิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2  ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง
ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2  มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3  มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 

**************************************** 

 

2.2.2 (4)  ช่ือโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ–จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวน
ตำบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือใหเปนไป  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนไปอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
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 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล     
ดานชาง ท่ีดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ  
หนังสือ   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง และชุมชนตางๆ ภายในเขตพ้ืนท่ีตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 
 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตำบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 

**************************************** 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัต ิ
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2.2.3 (1) ช่ือกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต ิ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคำ
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล  ติดตามความคืบหนา 
และแจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแตละกระบวนงาน
เพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตอ
งาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลำดับ จัดสถานท่ี สิ่ง
อำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 
 
 นอกจากนี ้ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน 
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผู ด อยโอกาส, ดานงาน
สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกำเนิด  การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง  ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ทุกสวนราชการ 

6. วิธีดำเนินการ 
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 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ  ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, 
ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 

********************************************** 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

2.3.1 (1)  ช่ือกิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
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ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปท่ีผานมา 
องคการบริหารสวนตำบลจึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมายเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลดานชาง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
  
 

 
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือปลัดนายกองคการ
บริหารสวนตำบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏบิัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกนายกองคการบริหารสวน
ตำบลและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการสังกัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลดานชางเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 

************************************************* 
 
 

2.3.1 (2)  ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปน
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุง
และแกไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมา
รับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2  เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ได 
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง และผูท่ีมาติดตอราชการ  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5   มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนำจุดบกพรองใน
การจัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได 
 
 
 

************************************ 

 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

2.3.2 (1) ช่ือมาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ปลัดสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
หรือหวัหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

**************************************** 

2.3.2 (2) ช่ือมาตรการมอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ได
บัญญัติเก่ียวกับอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล เอาไว การท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตำบล จะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอน
ตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตำบล  จึงไดกำหนด
มาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล  ใหรององคการบริหารสวนตำบล  ปลัด
องคการบริหารสวนตำบล  ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบล   

6. วิธีดำเนินการ 
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 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล  เสนอนายกองคการบริหาร
สวนตำบล พิจารณา 
 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล  ใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบล   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 

**************************************** 

 
2.3.2 (3)  ช่ือโครงการ : มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกำหนดอำนาจหนาท่ีของนายกองคการ
บริหารสวนตำบล  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใช
อำนาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทำให
เกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เปนไปอยางรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คำสั่งนายกองคการบริหารสวนตำบล  มอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับรององคการบริหารสวนตำบล   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
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 เสนอคำสั่งองคการบริหารสวนตำบล   มอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล  เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล   ในการใชอำนาจเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกองคการบริหารสวนตำบล  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

**************************************** 
 
 
 
2.3.2 (4)  ช่ือมาตรการการออกคำส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการ
บริหารสวนตำบล และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบล  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตำบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.2537  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ี
ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ี
กำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
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พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  ท่ีกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  มาตรา  59  
กำหนดใหนายองคการบริหารสวนตำบล  มีอำนาจหนาท่ีในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ
องคการบริหารสวนตำบล  และมาตรา  60  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมาย  และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตำบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล  อำนาจหนาท่ีในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล  ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตำบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบลตามลำดับท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล
แตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการการณแทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ หรือคำสั่งใด แตงตั้งใหนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนกรรมการหรือใหมีอำนาจหนาท่ีอยางใด 
ใหผูรักษาราชการแทนทำหนาท่ีกรรมการหรือมีอำนาจหนาท่ีเชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตำบลใน
ระหวางรักษาราชการแทนดวย อำนาจหนาท่ีในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายก
องคการบริหารสวนตำบลจะพ่ึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือ
คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำสั่ง หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวน
ตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูรักษาราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตำบลก็ได แตถามอบใหปลัดองคกรบริหารสวนตำบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลปฏิบัติราชการแทนใหทำเปนคำสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 
   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึง
จำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และ
หัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ
หัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 



๕๕ 
 

 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 
 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

**************************************** 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  

2. หลักการและเหตุผล   
 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญและ 

เปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ัง
ยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกขบำรุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน
ในทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้นการท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความ
เปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดผลดีอยาง
เต็มกำลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ



๕๖ 
 

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ แกขาราชการและประชาชนในคราว
สมโภชนกรงุรัตนโกสินทร  200 ป ดังนี้ 
   ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอย
ของตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 
   ประการท่ี 2   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดี
นั้น 
   ประการท่ี 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวา
จะดวยเหตุประการใด 
   ประการท่ี 4   คือ  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวน
นอยของตน  เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบำรุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกัน
แลว  จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนา
ตอไปไดดังประสงค   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสำคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ พนักงานและ 
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตอง
เหมาะสมนำมาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 
 
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ไดแจงแนวทางดำเนินการเพ่ือใหมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาท่ีใน 
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ท่ีพึงละเวน 

2.  การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนท่ีประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย 
การมอบโล การประกาศเกียรติคุณ  การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการท่ีควร
ดำเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกำลังใจใหแกผูกระทำดี 

3.  การเปนแบบอยาง (model)   คือ  การนำตัวอยางท่ีดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสำคัญ    
คือ ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนำ ในการทำ ตัวเปนแบบอยางท่ีดี สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแก 
ผูใตบังคับบัญชาและชักนำผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนกับ 
เจาหนาท่ีในหนวยงาน ซ่ึงจะนำไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจดักิจกรรมรณรงค   คือ  การจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในรูปแบบตางๆ เชน  
ประกวดเจาหนาท่ีหรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องคกรเปนแนวพิจารณา เปนตน ท้ังนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
เหลานั้น เชน มีสวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรปูแบบของสื่อ 



๕๗ 
 

ประเภทตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหเจาหนาท่ีในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทำโปสเตอร ติดประกาศ ทำจดหมายขาว แผนพับ วีดิ
ทัศน เปนตน 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีสามารถนำมาเปนแบบอยางท่ีดีได 
หรือการใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทำงานดวยตัวของเจาหนาท่ีเอง 

8.  นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบกับองคการบริหารสวนตำบลดานชางไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
และลูกจางองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงจัดทำโครงการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดนเพ่ือเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยอง
เชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุมคาและ
สรางความภูมิใจใหกับตนเอง จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ได
พิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 
 
3. วัตถุประสงค       

3.1  เพ่ือการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหาร 
สวนตำบลดานชาง  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพ่ือเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานสวนตำบล 
3.4  เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  2550  มาตรา  279 
3.6  เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เปาหมาย       
4.1  คัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางผูมี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
4.2  คัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางผู 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน  ปละ  1  ครั้ง 
  4.3  จัดทำประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ จำนวน  1  ฉบับ  

5.  วิธีการดำเนินการ    
5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
5.2  เพ่ือให พนักงานสวนตำบลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ 
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วัตถุประสงคของโครงการ 
5.3  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางของ 

องคการบริหารสวนตำบลดานชางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    
ประจำป  2562   

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเก่ียวของเพ่ือกำหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนกังานสวน 
ตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางผูมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดนประจำป  2562   

5.6  ดำเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบล 

6.   ระยะเวลาดำเนินการ  
          3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  – 2564 ) 

7.  สถานท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   
8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 
 
 
9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

10.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 
  10.1  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางมีความ
ภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 
11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการดำเนินงานตอนายกองคการ
บริหารสวนตำบล 

**************************************** 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.5.1 (1) ช่ือมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล 
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 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

**************************************** 

 
2.5.1 (2) ช่ือกิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 
 
 

 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  กับปลัด
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลง
ทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก
องคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบลกับหัวหนา
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หนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
*************************************** 

 
2.5.2  มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.5.2  (1) ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชางใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล  เนื่องจากเห็นความสำคัญ
ของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลโนน
กอก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยให
มีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทำหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 
 

 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน  นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวง
ไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให
ผูวาราชการจังหวัดให เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชางเพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต  

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2  เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
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 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง   องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง   องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

************************************************ 

2.5.2 (2) ช่ือมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสำคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
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 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

**************************************** 

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

2.5.3 (1)  ช่ือมาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
คำรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการ
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บริหารสวนตำบลดานชาง รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลดานชางข้ึน 
เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2  เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 
 
 
 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง  ตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

 
**************************************** 
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2.5.3 (2) ช่ือมาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง จึงไดจัดทำมาตรการการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น 
ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน 
และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออำนาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
 
 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
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 6.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี 
 

************************************** 

มิติท่ี  3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

3.1.1 (1) ช่ือมาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทำการ
ของหนวยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
จึงไดใหมีสถานท่ีสำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  โดยมีงาน
ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จำนวน 1 แหง 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง) 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2  มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3  มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
 6.4  มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

***************************************** 
 

3.1.1 (2) ช่ือกิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
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 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เรื่อง คาธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลโนนกอก  ข้ึน 
 2.  เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จำหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 3.  เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 
 
 
 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จำนวน 1 แหง 
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560 
     จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จำนวน  1  ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทำรางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560  เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทำรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทำรางแบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 
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7. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ.2562    

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   ณ สำนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสำหรับอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 

***************************************** 
 
 
 
 

3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
3.1.2  (1) ช่ือมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อำนาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท 
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ข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจำป 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 

***************************************** 
 
3.1.2  (2) ช่ือกิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ  อบต. 
และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
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 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตำบลดานชาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน 
 

************************************ 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

3.1.3 (1) ช่ือมาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อำนาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
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 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สำคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2  เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3  เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลโนนกอก  
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบรหิารสวนตำบลโนนกอก  รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจำและใหประชาชน

สืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

 

3.2.1 (1)  ช่ือโครงการ  :   โครงการองคการบริหารสวนตำบลเคล่ือนท่ีพบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน   การพัฒนาทองถ่ินใหมีความกาวหนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ดานการศึกษา ดานศาสนาและวัฒนธรรม ลวนแลวเปนหนาท่ีสำคัญของ
องคการบริหารสวนตำบล   ซ่ึงนับวาเปนองคกรท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนในระดับรากหญามากท่ีสุด และเปน
หัวใจสำคัญของการพัฒนา  อีกท้ัง พ.ร.บ. สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  พ.ศ. 2546  กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดาน
เศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและวัฒนธรรม   รวมท้ังการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของ อบต. ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลดานชาง  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหประชาชนผูเปนตัวแปรสำคัญในการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน   ใหไดรับทราบขาวสาร   มีสวนรับรูแสดงความคิดเห็น  และนำขอมูลจากการทำเวทีประชาคมดังกลาว
มาจัดทำแผนพัฒนาสามป   

 ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายท่ีกลาวมาแลว   องคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง  จึงไดจัดทำโครงการองคการบริหารสวนตำบลเคลื่อนท่ีพบประชาชน ประจำป พ.ศ. 2562  
ข้ึน   เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขาวสาร  รวมแสดงความคิดเห็นรวมท้ังเพ่ือรับทราบปญหาตางๆ  ของ
ประชาชนในทองถ่ิน   เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาตำบลตอไป  นอกจากนี้องคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง   ยังไดใหบริการกับประชาชนในงานดานตาง ๆ  คือ  กองคลังไดใหบริการรับชำระภาษีทองท่ีและภาษีอ่ืน 
ๆ  และกองชางใหบริการเก่ียวกับงานการรับแจงเรื่องราวรองทุกขดานโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  กอง
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ประชาสัมพันธใหผูท่ีสนใจนำบุตรหลานเขาเรียนชั้นอนุบาลท่ีศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก   ตลอดจนรวมซักถามปญหาเก่ียวกับการบริหารงานของทางคณะผูบริหาร ซ่ึงจะมาตอบปญหาขอของ
ใจและรวมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลดานชาง     

๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพ่ือการบริหารจัดการเปนไปตามแบบการมีสวนรวมของประชาชน  โปรงใสตรวจสอบได 
 ๒.๒  เพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนไดมีสวนรวมในการจดัทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 ๒.๓  เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
 ๒.๔  เพ่ือใหบริการรับสมัครเด็กเล็กนอกสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตำบล     
ดานชาง     
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 ๒.๕  เพ่ือรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน  แลวนำมาปรับใชให
การบริหารงานเปนไปตามความตองการของประชาชน  ตามกฎหมายการกระจายอำนาจท่ีองคการบริหารสวน
ตำบลพึงกระทำได   

๓.  กลุมเปาหมาย 
ผูนำองคกรประชาชน  เชน  กำนัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  สารวัตรกำนัน  ผูนำชมุชน  แพทย

ประจำตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  กลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป                                                 

๔.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน  กุมภาพันธ – เมษายน  ของทุกป  

๕.  สถานท่ีดำเนินการ 
 หมู  ๑  -  ๑1  ตำบลดานชาง     

๖.  แนวทางการดำเนินงาน 
 ๖.๑  ประชาสัมพันธโครงการฯ 
 ๖.๒  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  วิธีการข้ันตอนการจัดทำแผนชุมชน 
 ๖.๓  รับจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
 ๖.๔  ประชาสัมพันธหลักเกณฑเง่ือนไขการรับสมัครเด็กเล็กท่ีจะเขารับการพัฒนาการท่ีศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลดานชาง     
 6.5  ประชาสัมพันธขอบัญญัติตำบลดานชาง     
 ๖.6  จัดประชุมประชาคมหมูบาน  ตามแผนกำหนดการออกประชาคมท่ีวางไว 

๗.  งบประมาณ 
 100,000  บาท  

๘.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง       

๙.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑  ผูเขารวมประชุมเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการออก
ใหบริการจัดเก็บภาษี  การรับสมัครเด็กเล็กเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลดานชาง     
 ๙.๒   ผูเขารวมประชุมตระหนกัถึงความสำคัญของการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาไดตรงตามความ
ตองการของชุมชน 
 ๙.๓  เปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน 
 9.4  ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง     
 9.5  ประชาชนเขาใจบทบาทหนาท่ีของเกษตรตำบลในการบริการงานดานการเกษตรและเทคโนโลยี 
 

********************************************************* 
 
3.2.1 (2)  ช่ือโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเรือ่งราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบล  เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลโนนกอก  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง     
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1  จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3  นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ
จำเปนและเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง     
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044 – 975021  ทางโทรสารหมายเลข 044 -975021 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง     

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง      
  9.2  สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3  แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

******************************************** 
 
3.2.2 (1) ช่ือกิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 
 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง     

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 – 2564  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง     

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

********************************************** 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

3.3.1 (1) ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ อบต. มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชางข้ึน 
 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน
ไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง  และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  กำหนดดวย
ความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   จำนวน   10   คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง     

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง บางตำแหนงใน
ปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กำหนด  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึง
ตองดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหนงดังกลาวมาดำรงตำแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
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แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง เพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง     

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง  เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง  และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต  
 
 

******************************* 
 
 
 

3.3.1 (3) ช่ือมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสำคัญ   จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”  การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 จำนวน  11  หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง     

5. วิธีดำเนินการ 
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 5.1  ประชุมผูบริหาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3  ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
 5.4  สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564  )  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 11,000 บาท  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง     

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 

*************************************************** 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
 ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 
 กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
 

4.1.1 (1) ช่ือโครงการ  : โครงการจดัทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของขององคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานของขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
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 10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชำระลดนอยลง 
 

**************************************************** 

4.1.1 (2) ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. 2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด ขององคการบริหารสวนตำบล  
โนนกอก  จึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปน
ประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกขององคการบริหารสวนตำบล    
ดานชาง  ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

6. วิธีดำเนินการ 
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3.  ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



๘๓ 
 

 งานตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

************************************** 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับ
ดูแล 
 

4.1.2 (1) ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให 
 
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
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 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
และผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 
 
 
 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัตใินหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
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 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 

*********************************************** 
 

4.1.2 (2) ช่ือมาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. 2544 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล   ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช
ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และ
ใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 
 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
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 6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง นำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกำหนด และรายงานผลการ
ดำเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  รายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะตองดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิน้ปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู
กำกับดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 
 

********************************************************** 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรอืการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

4.2.1 ช่ือกิจกรรมการประกาศผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
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ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทำงานมีกระบวนการท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2  การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 3.4  ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ภายในเกา
สิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด 
เพ่ือนำเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
 

********************************************************** 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 
 

4.3.1  ช่ือโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสำคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100  แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ 
 
 
 

รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงได
จัดทำโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจมิให
ดำเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4  เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
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 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2  ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง เขารับการอบรม 
 6.3  อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4  ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 – 2564   

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 
 
 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจมิใหดำเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา    
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

*************************************** 
 

4.3.2  ช่ือกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทำหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแกไข
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ปญหาภายในตำบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และท่ีสำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบล 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่อง
ตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทำงาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ  
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนำขอมูลแจงในท่ี
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

************************************************** 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

4.4.1 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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4.4.1  ช่ือกิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ตำบลดานชาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 6.2  ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3  จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 
 6.4  บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5  เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 

 
********************************* 
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

---------------------- 
   ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ท่ี ปช.00๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวันท่ี  ๒๐  มีนาคม 25๖๐  เรื่อง 
การจัดทำแผนปองปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564 )  ประกอบกับ สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ ไดทำบัน ทึกขอตกลงความรวม มือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment)  และดัชนีวัดความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติข้ึน 

   องคการบริหารสวนตำบลดานช าง  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต                          
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ตอไป             

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 
    ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖1  
 

      

                                                                   

                                                                         

                                                                          ทองแดง  ถาพิลา 

                   (นายทองแดง  ถาพิลา)  
นายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
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4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

ตัวอยาง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกำหนด
หนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปน
ธรรม 
 2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการแตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อน
ระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธตอสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในชุมชน
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้งประชาชนเพ่ือ
ตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกอน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหนง องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยาง
เครงครัด 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตำแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
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 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปน
ตน 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกคำสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานบุคคล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนำผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคลตอสาธารณชน 
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

ตัวอยาง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได สำหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมีสวน
รวมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
การบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหเกิดการใชงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได   
 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2. เพ่ือเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอ
สาธารณชน 

4. เปาหมาย 

 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 - รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจาง 
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจาง 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรบั – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ โดยกำหนดใหมีภาคประชาชนเขารวม
สังเกตการณ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนย
ขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ........................... 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



๙๘ 
 

 1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอ
สาธารณชน  และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 
 2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดำเนินการโครงการ การรับจายเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทำใหเกิดความโปรงใส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ

ตัวอยาง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 



๙๙ 
 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  จึงไดดำเนินการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการข้ันตอนจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดำเนินโครงการและ
การใชงบประมาณ เพ่ือสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และ
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพรขอมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และท่ีทำการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย 
 เผยแพรขอมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน 
 

 5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณในข้ันตอน
การจัดซื้อจัดจาง  
 6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปและผูเขารวมสังเกตการณเก่ียวของกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อ
จัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
 3. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการท่ีสำคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด และท่ีทำการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ........................... 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ......................... องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจางในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

 
 


