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สวนท่ี  3 

มิติที่  1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

"...ในบานเมืองนั้น มีท้ังคนดีและคนไมดไีมมีใครทําทุกคนใหเปนคนดีไดท้ังหมด การทําให 

บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชอยูท่ีการทําใหทุกคนเปนคนดี หากอยูท่ีการสงเสริมคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ธรรมาภิบาล จัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะโลก 

ปจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี หลักสัปปุริส

ธรรม ซ่ึงเปนธรรมของคนดี การรูหลักและรูจักเหตุ เปนการรูกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลาย รูหนาท่ีของตนเอง อันจะ

ทําใหปฏิบัติงานตรงตามหนาท่ี มีความสํานึกรับผิดชอบ ความมุงหมายและรูจักผล เขาใจวัตถุประสงคของงานท่ี

ทํา ทําใหทํางานแลวเกิดผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิดประสิทธิผล รูตน รูจักตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู 

ความสามารถ เปนอยางไร และทําการตางๆใหสอดคลอง รูประมาณ รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาท่ีเหมาะสม 

ระยะเวลาท่ีพึงใชในการประกอบกิจ หนาท่ีการงาน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร อยางไร วางแผนการใชเวลา เปน

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง  ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลาย

ประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรท่ีนํามาใช หลักการท่ีมีผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน 

การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทา

เทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงเห็นความสําคัญในการ 

พัฒนาบุคลากรในสังกัด  จึงไดจัดทําโครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใหลด

นอยลง  จําตองนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาค

ธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ตอไป 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มีความรู 
ความเขาใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

3.2  เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มีทัศนคติท่ี 

ดีตอการทํางานและใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(Anti 

Corruption)  

3.3 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  นําองค 

ความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3.4 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการเสริมสราง

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

- ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนกังาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร   
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   
 

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

  6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยาย การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลัก

คุณธรรมจรยิธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มีความรู 

ความเขาใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

   10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มี 
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ทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti 

Corruption) 

   10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  นําองค 

ความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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1.1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก  ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

(1)  
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานใหความรูในดานตางๆ แกบุคลากรทุกระดับ/ผูนํา      
                       ชุมชนทุกหมูบาน ผูนําทองถิ่น และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบล ถือเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนในหลายดาน และมีภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ภารกิจท่ีไดรับการ

ถายโอนจากหนวยงานราชการอ่ืน รวมไปถึงภารกิจจากนโยบายรัฐบาล ซ่ึงตามนโยบายคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบัน ใหความสําคัญกับความเปนอยูของเกษตรกร  ซ่ึงท่ีผานมามีนโยบายใน

การชวยเหลือดูแลเกษตรกรรายยอยและประชาชนสวนใหญของประเทศ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนการ

ผลิต  โดยขอความรวมมือจากภาครัฐและผูประกอบการ ภาคเอกชน ลดราคาปจจัยการผลิตท่ีเก่ียวของกับการ

เพาะปลูก ในปการผลิต 2557/2558 เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ และคาเชาท่ีดิน  รวมท้ัง

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ปลอดภัย ตลอดหวงโซการผลิต  ซ่ึงจากการสํารวจ

พบวาปญหาสวนใหญดานการเกษตร เกิดจากตัวเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  ขาดความรูในเรื่องพันธุ  การวางแผนการปลูกพืช  การใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชและใชพันธุพืช

ซํ้าๆ  ท่ีไมเหมาะสมตอสภาพพ้ืนท่ี  สงผลทําใหเกิดโรคและแมลง ประสบปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ตอง

ใชตนทุนการผลิตพืชสูง  เกษตรกรขาดการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง 

 หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติ
ตนในทางท่ีควรจะเปน  โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชได
ตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพนจากภัยและ
วิกฤต  เพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนของการพัฒนา ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปน
ข้ันตอน คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระทํา สามารถนํามาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติตนไดในทุกระดับทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลย ี

            ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดู
งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกผูบริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาท่ี ในองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ข้ึน 
 

3.วัตถุประสงค 

       3.1 เพ่ือใหมีความรูแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร
เพ่ือนําไปสงเสริม เผยแพร ถายทอด ประยุกตใชใหเหมาะสมในพ้ืนท่ี 
       3.2 เพ่ือใหมีความรูดานการเกษตร  การผลิตพืช  พันธุพืช  วิธีการลดตนทุน  การรวมกลุม การบริหาร
จัดการตาง ๆ ในดานการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ      
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        3.3 เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ ประสบการณ เทคนิคเคล็ดลับในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร เจาหนาท่ี ผูนําชุมชน  และหนวยงานตาง ๆ  
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

  - ผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจาหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5.สถานท่ีดําเนินการ 

 - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.วิธีดําเนินการ 

  4.1 ขออนุมัติโครงการตอผูบริหารทองถ่ิน 
           4.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบงานและดําเนินการ 
           4.3 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
           4.4 จัดซ้ือจัดจางตามข้ันตอนของระเบียบพัสดุ 
           4.5 ดําเนินการอบรมใหความรูผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาท่ี ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
           4.6  ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
           4.7  ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความรู ประสบการณท่ีไดรับ 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 - ปละ 350,000.- บาท 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 - สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

       10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มีความรู
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพ่ือนําไป
สงเสริม เผยแพร ถายทอด ประยุกตใชใหเหมาะสมในพ้ืนท่ี 
       10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรูแนว
ทางการพัฒนาดานการเกษตร  การผลิตพืช  พันธุพืช  วิธีการลดตนทุน  การรวมกลุมการบริหารจัดการตาง ๆ 
ในดานการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ       
      10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ ประสบการณ เทคนิคเคล็ดลับในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จาก วิทยากร เจาหนาท่ี ผูนําชุมชน  และหนวยงานตางๆ 
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(2)  

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการ 

                     บริหารสวนตําบลดงละคร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ 
เก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว  5  ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี  4  การ
สงเสริมคุณธรรม  ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
  ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม สําหรับประชาชนปญหาการทํางานท่ีไมมีความสุข ปญหาความสามัคคีในองคกร การใชอํานาจหนาท่ี
เกินขอบเขตและประพฤติมิชอบ  ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนและปญหาความเหลื่อมล้ําทางตําแหนง  
เปนตน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงเห็นความสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดและไดจัดทําหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการไวสําหรับในการปฏิบัติตน
เพ่ือใหตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึก
ท่ีดีในหนาท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  องคการ
บริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน  ขององคการบริหารสวนตําบลดงละครข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุด
ของประชาชน 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการ 

บริหารสวนตําบลดงละคร  เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

ดงละคร  มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให

เกิดประโยชนสูงสุด 

3.3 เพ่ือใหพนักงาน  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให

มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตนเปน

พลเมืองดี  สรางประโยชนแกครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจัก

การใหการเสียสละเพ่ือสวนรวม และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

 3.4  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการเสริมสราง

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

- ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร   
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   

- อาคารโรงเรียนผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   
 

6. วิธีการดําเนินการ 

- จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

  6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยาย การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลัก

คุณธรรมจรยิธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- กองสวัสดิการ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  เขาใจ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

   10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร   มี 

ทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

   10.3 พนักงาน  ไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก 

รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตนเปนพลเมืองดี  สรางประโยชนแก

ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการใหการเสียสละเพ่ือสวนรวม 

และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการเสริมสราง

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบตัิงาน 
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1.1.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน

หรือมีการผลประโยชนทับซอน 

(1) 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลกร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูน

ความรู  ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพรอมปฺฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติ

ราชการในหนาท่ี  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เกิดความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปน

สากล  เพ่ิมภาพลักษณท่ีดีตอองคกร เปนท่ีนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  

ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต  และเจาหนาท่ีรับผิดชอบตอหนาโดยสุจริต

ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยใหผูบริหาร สมาชิกสภา  เจาหนา

ผูปฏิบัติงานตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงเห็นความสําคัญใน 

การพัฒนาบุคลากรในสังกัดและไดจัดทําหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการไวสําหรับในการปฏิบัติตน

เพ่ือใหตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึก

ท่ีดีในหนาท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  องคการ

บริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลกร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการ 

บริหารสวนตําบลดงละคร มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ 

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3  สรางจิตสํานึกใหบุคลากรไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 3.4 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการเสริมสราง

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบตัิงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

- ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 



27 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1  นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

  6.2  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 

  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- ปงบประมาณละ 50,000.- (-หาหม่ืนบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

    10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีคุณธรรม 

จริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติ

ราชการ 

10.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ 

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตสํานึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการเสริมสราง 

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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(2) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน 
                 ทองถิ่น  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลท่ีมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล

กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยท้ังท่ีรูตัวและไม
รูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา หรือบางเรื่องเปนการสืบเนื่องตอกันมาจนไมเห็นวาเปนสิ่งผิดปกติแตอยางใด 
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีจะตองคํานึงประโยชนของสาธารณะ 
แตกลับตัดสินใจโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของตนเองและพวกพอง 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลดงละคร เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลดง
ละคร เพ่ือใหพนักงานสวนทํางานโดยคํานึงและยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือเปนเครื่อง
กํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

 

3. วัตถุประสงค 
                     1. เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานสวนตําบลดงละคร พนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลดงละคร เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  2. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
  3. เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานสวนตําบลดงละคร พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ดงละคร มีจิตสํานึก  คานิยม วัฒนธรรม เรื่องความซ้ือสัตยสุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
ม่ันคงสงผลใหปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - พนักงานสวนตําบลดงละคร พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  - จัดประชุมประจําเดือนพนักงานสวนตําบลดงละคร และใหความรู เก่ียวกับเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  - พนักงานสวนตําบลดงละคร พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรู

ความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
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(3) 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปลูกฝงองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  “conflict of interest” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันแลปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100,103 และ103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัว
และสวนรวมไวเพ่ือผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมกันไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของ
รัฐมีจิตสํานึกแยกแยะและประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝา
ฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  วาดวยการขัดกันของผลประโยชน หรือ“conflict of 
interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในหลายรอบปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาท่ีประเทศไทย
กําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงในระดับสูงของ
หนวยงานตางๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศได รวมท้ังสรางความเสียหาย
ใหกับประชาชนโดนสวนรวม จากสถานการณของตน จึงจําเปนท่ีหนวยงานของรัฐตองเรงรัดใหความรูกับ
บุคลากรใหมีความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุ และปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชั่น เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติ
หนาท่ีใหหางไกลเขตตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรัปชั่น  

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดทํามาตรการปลูกฝงองคความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ  “conflict of interest” เพ่ือสรางจิตสํานึกเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในองคกร 
ในการทํางานเพ่ือสวนรวมและยึดถือหลักจริยธรรมและคุณธรรมและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

 

3. วัตถุประสงค 
                 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ “conflict of interest” แกบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลดงละคร 

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดหลัก

จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ      

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - พนักงานสวนตําบลดงละคร พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  - จัดประชุมประจําเดือนพนักงานสวนตําบลดงละคร และใหความรูเก่ียวกับเรื่อง “conflict 
of interest”  
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. พนักงานสวนตําบลดงละคร พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรู

ความเขาใจเรื่อง “conflict of interest”  

2. พนักงานสวนตําบลดงละคร พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละครยึดหลัก

จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ      
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน 

1.2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก ในการตอตานการทุจริต 

(๑) 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการถวายสัตยปฏิญาณเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน กําหนดเปนนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 

ปลูกฝงอุดมการณเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เปนประจําทุกป ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว นั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดจัดโครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปน

ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดินข้ึน เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนท่ัวไป

ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ไดรวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ถวายเปนราชสักการะ ราชสดุดี แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ในทุกปนั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงไดจัด

โครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ตอไป 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
3.2  เพ่ือถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ มุงม่ัน และซ่ือสัตยสุจริตตอ 

หนาท่ีและตอสังคม  

3.3 เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือสวนรวม การ

ทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ท่ีไดประกาศใช 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

- ผูบริหาร  สมาชิกสภา  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     - เขารวมกิจกรรมในงานสําคัญตาง ๆ   
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี   ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

      10.2 ผูบริหารไดถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ มุงม่ัน และ 

ซ่ือสัตยสุจริตตอหนาท่ีและตอสังคม 

10.3 เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือสวนรวม  

การทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร ท่ีไดประกาศใช 
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1.2.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก  ในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

(1) 

1. โครงการ : โครงการรณรงคลดการท้ิงขยะและปลอยน้ําเสียลงคูคลอง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนนการรณรงคกับกลุมเปาหมาย ไดแก เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร ดวย

ตระหนักถึงความสําคัญของลําคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนตําบลดงละคร  ซ่ึงมุงให ความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับการอนุรักษและดูแลความสะอาดของคลองในชุมชนตําบลดงละคร  ดวยวิธีการ งาย ๆ ไมท้ิงขยะลง

คลอง   อันจะนําไปสูสุขลักษณะท่ีดีท้ังทางกาย และทางจิตใจ สงผลตอ สุขภาวะ สุขภาพแกคนในชุมชน ปลูก

จิตสํานึกคนในชุมชนไมใหท้ิงขยะ เพ่ือลดการเนาเสียของน้ํา เพ่ือใหคลองในละแวกท่ีอยูอาศัยสะอาด 

ปราศจากมลพิษทางน้ํา และโรคตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนอัน เนื่องมาจากขยะ และสงเสริมใหชุมชนรักและหวงแหน

ลําคลองเสมือนเปนเจาของรวมกัน 

ดังนั้นการวางแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอม ควรใหความสําคัญตอการปลูกจิตสํานึกและ 

พัฒนาจิตสํานึกใหกับชุมชน โดยการสรางใหเกิดความตระหนัก ใหความรู สรางความเขาใจท่ีถูกตอง สราง

แรงจูงใจตอการรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอมพรอมกับพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการไมท้ิงขยะลงคลอง 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงความสําคัญของคลองในพ้ืนท่ีตําบลดงละครและประโยชนของ
คลอง เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน  

3.2 เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดี รวมมือ รวมใจกัน รักษาคลองในพ้ืนท่ีตําบลดงละครเพราะคลองในพ้ืนท่ี
ตําบลดงละคร มีความ เก่ียวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมขน  

3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษคลองในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร ดูแลสุขภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม โดยการไมท้ิงขยะลงคลอง  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

- เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

- พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีการดําเนินโครงการ 

6.1 นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

6.2  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 

6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
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7 ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8 งบประมาณดําเนินการ 

- ปงบประมาณละ 30,000.- (-สามหม่ืนบาทถวน-) 
 

9 ผูรับผิดชอบโครงการ 

- กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ตระหนักถึง

คุณประโยชนของแมน้ําลําคลอง 

  10.2 ประชาชนในพ้ืนทีตําบลดงละคร ลดการท้ิงขยะในแมน้ําลําคลอง 
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(2) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการกําจัดขยะในชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ในปจจุบันมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะจากครัวเรือน  และการบริโภคอยางมากข้ึน  

สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร  ซ่ึงจะเห็นวาขยะมูลฝอยมีอัตราเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติตาม

จํานวนประชากร  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการผลิตแบบอุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑสําหรับอาหารมี

ความสําคัญและจําเปนทําใหมีวัสดุประเภทพลาสติกเกิดข้ึนมากมาย  และมีความหลากหลายอยูท่ัวไปใน

ทองตลาด  ถุงพลาสติกทําใหเกิดความสะดวกมากข้ึน  ท้ังตอผูขายและผูซ้ือ  ในขณะเดียวกันในตัวอําเภอไดมี

หางสรรพสินคาขนาดใหญเกิดข้ึนหลายแหง  โดยเนนบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม  ลูกคาเม่ือมาจับจายใชสอยก็จะนํา

ของท่ีซ้ือกลับบาน  ซ่ึงไมไดมีแคตัวผลิตภัณฑเทานั้น  หากยังพวงเอาขยะกลับบานอีกเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค  มีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขององคประกอบของขยะในปจจุบัน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
3.2  เพ่ือลดปริมาณขยะกอนนําเขาสูกระบวนการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 
3.3  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 
3.4  เพ่ือสรางรายไดใหกับครัวเรือนในชุมชน 
3.5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตพรอมเสริมสรางความเขมแข็งใหแกครัวเรือนและชุมชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 

 
5. สถานท่ีดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีการดําเนินโครงการ 

6.1 นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

6.2  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 

6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
 

7 ระยะเวลาดําเนินการ 
- 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564) 
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8 งบประมาณในการดําเนินการ 
- 50,000.- (หาหม่ืนบาทถวน) 

9 ผูรับผิดชอบโครงการ 
- กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1  ประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย 
9.2 ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีจํานวนลดลง 
9.3 ประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีรายไดจากการขายขยะ 

     9.4 ชุมชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีคุณภาพชีวิตดี  เขมแข็งและนาอยูอยาง
ยั่งยืน 
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1.2.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก  ในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) 

1.ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา  
                    สยามบรมราชกุมารี 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

กุมารี เปนโครงการท่ีจัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจ และทําใหตระหนักถึง

ความสําคัญของพันธุกรรมพืชตางๆ ท่ีมีอยูในประเทศไทย กอใหเกิดกิจกรรมเพ่ือใหมีการรวมคิด รวมปฏิบัติท่ี            

นําผลประโยชนมาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนใหมีการจัดทําระบบขอมูลพันธุกรรมพืช ใหแพรหลายสามารถ

สื่อถึงกันไดท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้สืบเนื่อง มาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งแตเม่ือครั้งป พ.ศ. 

๒๕๐๓ ท่ีทรงมีพระราชดําริใหอนุรักษตนยางนา และทรงใหรวบรวมพืชพันธุไมของภาคตางๆ ท่ัวประเทศปลูกไว

ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสนองแนว

พระราชดําริ และสืบสานพระราชปณิธานแหงพระองค โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมตางๆ ประกอบดวยกิจกรรม

ปกปกพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ การสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีแนวโนมวาใกลสูญพันธุ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การนําพันธุพืชท่ีรวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทาง

กายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ และใชประโยชนพันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมิน

พันธุกรรมพืชในดานตางๆ ใหทราบองคประกอบ คุณสมบัติ และการใชประโยชนพืชพรรณ การจัดทําระบบขอมูล

พันธุกรรมพืชดวยคอมพิวเตอร การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว ๓๐ – ๕๐ ป และกิจกรรมการ

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชแกกลุมเปาหมายตางๆ ไดแก เยาวชน บุคคลท่ัวไป ใหมีความเขาใจ 

ตระหนักในความสําคัญเกิดความปติ และสํานึกท่ีจะรวมมือรวมใจกันอนุรักษ พืชพรรณของไทยใหคงอยูเปน

ทรัพยากรอันทรงคุณคาประจําชาติสืบไป ซ่ึงสวนใหญเปนพันธุไมท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศไทยสามารถนํามาใชให

เกิดประโยชน ท่ีเก่ียวกับ "ปจจัยส่ี" อันเปนพ้ืนฐานหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย จึงนับไดวาพันธุไมเหลานี้มี

ความผูกพันกับชีวิตความเปนอยูของคนไทยมาชานานนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามเม่ือยุคสมัย

เปลี่ยนไป ประโยชนท่ีเคยไดรับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความตองการของ

สังคม และผูบริโภค การสํารวจคนควา และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับพฤกษศาสตร ดังท่ีโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการอยูในขณะนี้จึงสามารถทําใหคนไทยไดทราบถึง

คุณประโยชนของพืชพรรณหลายชนิดซ่ึงบางชนิดเปนท่ีรูจักแพรหลาย มีการนํามาใชประโยชนแตขาดการ  ดูแล

รักษาจนปริมาณลดลง และเกือบสูญพันธุจากถ่ินกําเนิดพืชบางชนิดมีมาชานาน แตมิไดเปนท่ีลวงรู ถึง

คุณประโยชน   จนอาจถูกละเลย หรอืถูกทําลายไปอยางนาเสียดาย 

 องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ได เขารวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ    

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)        
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โดยไดรับการตอบรับเปนสมาชิกในวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง           

มีประสิทธิภ าพ จึ งไดจัด ทํ าโครงการอนุ รักษ พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  สมเด็ จ             

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีข้ึน เพ่ือดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ินตําบลดงละคร 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

3.2 เพ่ือใหโรงเรียน และชุมชนรวมกันสํารวจพันธุกรรมพืชและทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน 

3.3 เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางฐานองคความรูทางวิทยาการท่ีจะนําไปสูการ

อนุรักษและพัฒนาพันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศใหดํารงอยูอยางยั่งยืนและนําไปใชประโยชนได 

  3.4 เพ่ือใหชุมชนและทองถ่ินมีจิตสํานึกในการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรของ 

ประเทศอยางยั่งยืน และเผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

 3.5 เพ่ือนําขอมูลท่ีจัดเก็บไดมาจัดทําศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ดําเนินงานเพ่ือสนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ) และจัดสรางศูนยเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีตําบลดงละครท้ัง 13 หมูบาน และพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากรทองถ่ิน จํานวน 15 ไร  

 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.๑ ดําเนินการลงพ้ืนท่ีเขารวมประชุมประชาคมตามหมูบานเพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ ใหคนใน

ชุมชนตําบลดงละครไดรับทราบถึงการเริ่มดําเนินการโครงการฯ 

 6.2 จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 6.3 รณรงคและสงเสริมใหมีกลุมอนุรักษพันธุกรรมพืชของแตละหมูบาน 

 6.4 คณะกรรมการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ พรอมดวยเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีสํารวจ

พ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําเปนพ้ืนท่ีปกปกของตําบลดงละคร กําหนดพ้ืนท่ี และขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ี 

 6.5 ดําเนินการจัดอบรมใหนักเรียนและผูนําชุมชนตําบลดงละครมีทักษะในการจัดเก็บขอมูลและ

สามารถถายทอดใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได 

 6.6 ลงพ้ืนท่ีสํารวจเก็บขอมูล และนําขอมูลท่ีไดบันทึกเปนฐานขอมูลเก็บไว 

 6.7 คณะกรรมการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชจัดประชุมสรุปและตรวจสอบขอมูล 

 6.8 นําขอมูลท่ีจัดเก็บไดมาจัดทําเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
- 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- 50,000.- บาท (-หาหม่ืนบาทถวน-) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   

  -  โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 

  -  หมูบานในเขตพ้ืนท่ี ตําบลดงละคร ท้ัง 13 หมูบาน 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ผูบริหาร ขาราชการสวนทองถ่ิน พนักงานจาง สวนราชการ ผูนําชุมชนทองท่ี ทองถ่ิน 
และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ไดสนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

10.2 ไดรวบรวมและเก็บรักษาพันธุพืช ท้ังท่ีมีอยูและใกลสูญพันธุ โดยทําการรวบรวม
พันธุกรรมพืช สรางฐานขอมูลพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 

10.3 ตําบลดงละครมีศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีขอมูลพันธุกรรม
พืชและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ และสรางนวัตกรรม ดานการแพทย การเกษตร 
และการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

10.4 เกิดการสรางแหลงอาหารตามธรรมชาติใหเพ่ิมมากข้ึนจากการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
10.5 ทรัพยากรของประเทศถูกนํามาใชประโยชนอยางยั่งยืน และสงเสริมใหชุมชนและ

ทองถ่ินมีรายได 
10.6 เกิดการบูรณาการในการทํางานรวมกันทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

ทองถ่ินสํารวจ วิเคราะห และพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรพันธุกรรมพืชพืช 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1.3.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง

เพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ 
ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกปญหา
ตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวย
การฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด  เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต และเปนอนาคตของชาติ  ซ่ึงกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือการพัฒนาปญญา ใหเกิด
ปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีการปองกันรูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิ
ตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูล
ตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 
      3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 
      3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม 
      3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
      3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - เยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
 - เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

 

6. วิธีดําเนินการ 
     6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
     6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
     6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
     6.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
     6.5 ดําเนินการตามโครงการ 
     6.6 ติดตามและประเมินผลการจัดงานและรายงานผูบริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคมและสติปญญาแกเด็กนักเรียน
และเยาวชน 
     10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
     10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย 
     10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1.3.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี

สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึง
การสรางคานิยมท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปจจุบันประชาชน
จํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเองไดรับผลประโยชนดวย 
สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมท่ี 
ไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรม จริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอ
สังคมในดานอ่ืน ๆ  ตามมาอีกมากมาย 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการ
ประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และ
เปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต
บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผู พิการ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือเยาวชนไทยเปนคน
ท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

3. วัตถุประสงค 
        3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
       3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันใน
การทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
      3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมี
คุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
       3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค ในการ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
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4. เปาหมาย 
- เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 

 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
       5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
       5.2 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด 
       5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
       5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร กําหนด 
       5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ 
       10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต 
       10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
       10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  
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1.3.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

(1) 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

สํานักปลัดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จัดทําโครงการ

ปลูกจิตสํานึกเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะรณรงคการปลูกปาท่ีกอใหเกิดการอนุรักษ 

ฟนฟูปาและชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได ปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและเปนการ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เนื่องจากในปจจุบันสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเสียหายเปนจํานวนมาก จากการ

ทําลายของมนุษยและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จึงทําใหสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป สํานัก

ปลัดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดโครงการข้ึนเพ่ือไปฟนฟู

พ้ืนท่ีปาในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนในการปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม เรียนรูชีวิตของ

ธรรมชาติ และชวยเหลือสังคม อีกท้ังยังเปนการเชื่อมความสามัคคีระหวางเยาวชนในพ้ืนตําบลดงละครกับ 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

3. วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหเยาวชนมีจิตสํานึกพรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือสวนรวม 
3.2  เพ่ือเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการชวยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง 
3.3  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  และการแสดงออกของเยาวชน 
3.4  เพ่ือใหเยาวชนเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ  และรูจักการทํางานเปนทีม 
3.5  เพ่ือสรางและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี  ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
3.6  เพ่ือใหเยาวชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  อันเกิดจากการทําลายของมนุษย 
3.7  เพ่ือใหเยาวชนไดมีความรูเก่ียวกับปาไม  และภาวะโลกรอน 
3.8  เปนแนวทางในการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริในโครงการปลูกปา 
 

4. เปาหมาย / ผลผลิต 

- เยาวชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

  6.2  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 

  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 
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  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          -    3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564)  
 

8. งบประมาณ 

- ปงบประมาณละ 20,000.- (-สองหม่ืนบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละครและเยาวชนใน  

พ้ืนท่ีตําบลดงละคร มีความรวมมือและสมัครสมานสามัคคีกันยิ่งข้ึน 

10.2 เพ่ือเพ่ิมแหลงอาหารและสัตว 
10.3 เพ่ือรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม 
10.4 เพ่ือรักษาสมดุลของหวงโซอาหารในระบบนิเวศน 
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มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล    
                     ดงละคร 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี

สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึง
การสรางคานิยมท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปจจุบันประชาชน
จํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเองไดรับผลประโยชนดวย 
สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมท่ี 
ไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรม จริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอ
สังคมในดานอ่ืน ๆ  ตามมาอีกมากมาย 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการ
ประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และ
เปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต
บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผู พิการ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือเยาวชนไทยเปนคน
ท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
     3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี 
มีความซ่ือสัตยสุจริต 
     3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
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     3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค ในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
 

4. เปาหมาย 
- เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
      5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      5.2 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด 
      5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
      5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร กําหนด 
      5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
      10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
      10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การตอตานการทุจริต 
      10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  ท้ังในเรื่องการ

บรรจุแตงตั้งโยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

(1) 
1.ช่ือโครงการ : มาตรการสรางความโปรงในในการบริหารงานบุคคล 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลดง

ละคร เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร ซ่ึงการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มจากบุคลากรผู
มาปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมและ
สามารถตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคลข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลดงละคร 
  3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามรถ
ตรวจสอบได 
  3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตและแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติงานดานการบริหารงาน
บุคคล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จัดทํามาตรการดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร จํานวน 1 

มาตรการ 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
  6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรฐานในการบริหารงานบุคคล 

 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
  - 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1.มีมาตรการการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
  2.เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
ได 
  3.ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ดงละครได ไมนอยกวารอยละ 90 
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(2) 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการมาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น                 

                      ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหัวหนาสวนราชการ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม  เปน

การลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตาม

หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. นั้น 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  ท่ีใช

หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จึงไดจัดทํามาตรการออกคําสั่ง

มอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รองปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ ในการปฏิบัติราชการ 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

3.3  เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.ดงละคร 
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต. ดงละคร 

 3.  ออกคําสั่งมอบหมาย 

 4.  ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสด ุการใชประโยชนใน

ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง

เครงครัด 

(1)  

1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการ

บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายการใชเงินและการบริหารงานตางๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกําหนดไว ดังนั้น การท่ี
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
จะตองบริหารงานดวยความซ้ือสัตยสุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการ
จัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียของ
ทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับ  

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร เปนไปอยาง
โปรงใสสามารถตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ินจึงมีความ
จําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลดงละคร 
  2.เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก        
ธรรมมาภิบาล 
  3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง ตามแผนงาน/โครงการ ตางๆขององคการบริหาร

สวนตําบลดงละคร ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ หนังสือระบบกระจายเสียงไรสาย 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซ้ือจัดจาง 
- ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจาง 
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- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงานจาง 
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก พรอมวงเงินการจัดซ้ือจัดจาง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  2. นําสงประกาศไปในการเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
หนวยงานราชการ เปนตน 
 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
  - 3 ป ( พ.ศ.2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  

  2. ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70  

  3. การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

  4. สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจรติในการจัดซ้ือจัดจางได 
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(2) 

1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
                    ประจําปงบประมาณ ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือใหการทําบัญชี การทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกันกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จัดทําทะเบียน
คุมรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดใน
การเบิกจายเงิน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และดําเนินกาตามข้ันตอนของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  

 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ีเก่ียวของ 
  2. เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดข้ึนและเสียหายแกทางราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  - จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามรายจายงบประมาณประจําป แยกหมวดรายจาย แยก
แผนงาน แยกประเภทรายจาย 

 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 - 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรูความเขาใจตาม

ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

  2. ลดข้ันตอนการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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(3) 

1. ช่ือโครงการ : สรางความโปรงในในการใชจายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต           
พ.ศ. 2558 

 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  2. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3. เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน ท่ีเปนการสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลกรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผู
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
  2. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
  - 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. มีระบบการปองกันผลประโยชนทับซอน 

  2. มีการปองกันการใชจายเงิน ท่ีสงเสริมธุรกิจของตนเองและพวกพอง 

  3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง 

                     พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องการ

ทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของอปท.  ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับการ

ถายโอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  โดย

กําหนดเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในการ

ประเมินผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น 

  เนื่องจากปญหาท่ีไดพบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การใหบริการประชาชนของ

หนวยงานราชการจะมีหลายข้ันตอน  ซ่ึงผูมารับบริการจึงไมรูวาจะเริ่มตนท่ีไหน อยางไร  ตองใชเสียเวลาใน

การดําเนินการมากนอยเพียงใด  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ไดเล็งเห็นปญหา จึงไดมีกิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม

เลือกใหบริการ   

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

3.3  เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต. 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมาย 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.   
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
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(2) 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   การบริหารงานสวนทองถ่ินกอกําเนิดข้ึนก็ดวยจุดมุงหมายท่ีตองการใหผูคนในทองถ่ินไดมี

โอกาสดูแลจัดการความตองการพ้ืนฐานตาง ๆ ของประชาชนในทองถ่ินของตน  ดวยคนในพ้ืนท่ียอมทราบ

ปญหาความตองการของตนและผูคนในพ้ืนท่ีท่ีตนพักพิงอยูเปนประจําไดดีกวา  ดังนั้น  ในการดูและจัดการ

งานขององคกรเพ่ือท่ีจะบรรลุสูเปาหมายดังกลาว  จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจัดการองคกรตองศึกษาและ

เรียนรูปญหาท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนและกระบวนการทํางาน  ความรู ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชประกอบการทํางานวาแทจริงแลว

เปนอยางไรมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานหรือไม  ซ่ึงการศึกษาเรียนรูในสิ่ง

เหลานี้  การศึกษาจากขอมูลท่ีพบเห็นอยูในองคกรไดกระทําลงไป  คงไมมีผูใดจะชี้ภาพใหเห็นไดดีเทาท่ีตองรับ

ผลการกระทําจากสิ่งท่ีองคกร  และเจาหนาท่ีในองคกรไดปฏิบัติลงไปซ่ึงก็คือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเขามารับ

บริการจากองคกรนั้นเอง 

  ดังนั้นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ นั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินโครงการ

เพ่ือนําผลท่ีไดรับ  นํามาซ่ึงการแกไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบตอ

ความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากท่ีสุด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร

ไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดมีโครงการสํารวจความพึงพอใจแกประชาชนโดยหนวยงานท่ีใหบริการรับสํารวจ

สอบถามประมวลผลซ่ึงไดรับการรับรองจากกรมสงเสริมฯ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตองและแมนยํา ใน

การนําขอมูลมาใชตอไป  
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาแกไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2  เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากท่ีสุด  

3.3  เพ่ือใหการบริหารจัดการดานบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการ 

 ทํางานเกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 

3.4  เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการใหบริการ  กระตุนการทํางาน

เพ่ือใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทํางานในดานบริการสาธารณะ 
 

 4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน 

 2. ประชุมผูบริหาร เจาหนาท่ี/พนักงานจาง 

 3. ออกแบบสํารวจ สํารวจ และประมวลผล 

 4. การรายงานติดตามและประเมินผล 
   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 เกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 

     10.2 การใหบริการดานบริการสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอยโปรงใส ถูกตอง  

เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท.  
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี  

2.3.1มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลดข้ันตอน

และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  เพ่ือใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  เปนไปดวยความเรียบรอย

เกิดประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคาสามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลดง

ละคร  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ เปนระเบียบและข้ันตอน

อยางชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ มี

แผนภูมิและรายละเอียดผูใหบริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.2  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

3.3  เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 

3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

3.5  เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงาน ในองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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5.  สถานท่ีดําเนินการ 

 -  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ  ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติ

ราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ีนากยกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

 4. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผล

ดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

-  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองสวัสดิการฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร    
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
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(2) 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  จัดใหมีความปลอดภัยในอาคาร

สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  ตลอดจนใหมีบริการในชวงเวลาตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมา

ใชบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  

สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   จึงไดจัดทําโครงการใหบริการประชาชนใน

ชวงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  

ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนจัดใหมีความปลอดภัยในอาคารสถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดกรอบ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

3.2  เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 

3.3  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

3.4  เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     6.1. แตงตั้งผูอยูเวรยาม  ผูตรวจเวรยามในวันหยุด  และมอบหมายใหเจาหนาท่ีใหบริการ

ประชาชนชวงพักเท่ียง ประจําเดือน 

 6.2. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรอืมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนํา

ผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองชาง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองสวัสดิการฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
     10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและ

ทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร มากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตส่ังการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม  เปน

การลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ  

เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

อปท. นั้น 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  ท่ี

ทํางานใกลชิดประชาชนและไดใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จึง

ไดจัดทํามาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการกอใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการใหบริการดาน

ตาง ๆ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนท่ีมารับบริการ  
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง    

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

3.3  เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

3.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร มากยิ่งข้ึน 

3.5  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต. เจาหนาท่ี/   

พนักงานจาง 

 2.  ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 3. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองชาง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองสวัสดิการฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

      10.4เกิดความพึงพอใจในระดับดี  ในการบริการของเจาหนาท่ี/พนักงานขององคการบริหาร

สวนตําบลดงละคร 
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(2) 

1. โครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบอํานาจของนายก 
   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๖) พ.ศ.2552 ไดบัญญัติเก่ียวกับหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลไวหลายเรื่องหลายประการรวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆแตเพียงผูเดียว ก็อาจจะ
ทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของรองนายกและให
ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายก 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหการใชดุลพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
  3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - มีการมอบอํานาจใหกับรองนายก ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ใหปฏิบัต ิ 
ราชการแทน  
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายก เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
พิจารณา 
  6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก ใหรองนายก ปลัด  ปฏิบัติราชการแทน 

 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 - 3 ป (พ.ศ. 2562 -2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - งานทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  - รอยละ 85 ของเปาหมายดําเนินการสําเร็จ 
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(3) 
1. โครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ 

   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๖) พ.ศ.2552 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน ท่ีกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณแกประชาชนผูมารับบริการ
ติดตอกับหนวยงานตาง มักจะประสบปญหาเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวก 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสราง
เง่ือนไขข้ันตอนท่ียุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล      
ดงละคร ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสอนงความตองการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
  3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาตของ
ผูบริหารทุกระดับ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง การอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 - 3 ป (พ.ศ. 2562 -2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - งานทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน 

  10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 

  10.3 ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทาง       

แหงการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจกัษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ้ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการมอบเกียรติบัตร พอ-แม ดีเดน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   วันแมแหงชาติ ซ่ึงตรงกับวันท่ี ๑๒ เดือน สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพขององค

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ดังนั้นในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกป ทางหนวยงานราชการ เอกชน

ประชาชนทุกหมูเหลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงรวมในกันจัดทําโครงการวัน

ระลึกถึงพระคุณแม เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดระลึกถึงพระคุณของแม และไดรูถึงความยากลําบากของแมวาการ

เลี้ยงดูลูกจนเติบโตเปนคนดีในสังคม นั้น แมตองเอาใจใสดวยความรักความหวงใย ตองเสียสละเพ่ือลูกอยางไร 

เปนการกระตุน ปลูกฝงการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ เชน ดานจิตใจ เด็กนักเรียนได

เรียนรู ระลึกถึงพระคุณของแม การปฏิบัติตนตอแมในสิ่งท่ีดีงาม เปนการแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณบิดา

มารดาอยางไร การปฏิบัติตนตามท่ีแมสอนสั่ง ดานอารมณ เด็กนักเรียนไดเรียนรูถึงความพึงพอใจ อยาง

ถูกตองสมเหตุสมผล ดานสังคม เด็กนักเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกันอยางมีความสุข ดานรางกาย เด็กนักเรียน 

ไดเรียนรูการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการท่ีสมวัย พัฒนาการของเด็กนักเรียนสามารถสะสมเปน

ทักษะพ้ืนฐานแลวนําไปผสมผสานกับความรูใหม ๆ จากการเรียนรูผานประสบการณจริง  

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดูแลดาน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการเรียนรูของการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการท่ีสมวัย จึงได

จัดทําวันระลึกถึงพระคุณแมเนื่องในวันแมแหงชาติ  เพ่ือประกาศเกียรติคุณของคุณพอ-คุณแม ดีเดนในดานตาง ๆ 

ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยอง เชิดชูแมท่ีทุมเทอบรมเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนดีของสังคม 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ-แม  
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดเรียนรูการประพฤตปิฏิบัติตนท่ีดีตอพอ-แม  
3.4 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดแสดงออกอยางถูกตอง  
3.5 เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีของบุคคลอ่ืนในการเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานตอไป 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

- ผูปกครองในชุมชน หมูท่ี 1 – หมูท่ี 13 ตําบลดงละคร 
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

- อาคารวัดหนองทองทราย 
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6.  วิธีการดําเนินการ 

       6.1  เสนอโครงการตอผูบริหาร 
6.2  ออกใหสมาชิกสภาและผูใหญบานท้ัง 13 หมูบาน คัดเลือกแมดีเดน 
6.3 ดําเนินการตามโครงการท่ีวางแผนไว 
6.4 ประเมินผล รายงานผูบริหารทราบเขียนโครงการ  

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

              -  3 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

     -  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประกาศเกียรติคุณยกยอง เชิดชูแมท่ีทุมเทอบรมเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนดีของสังคม 

  10.2 เปนตัวอยางท่ีดีของบุคคลอ่ืนในการเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานตอไป 

  10.3 เด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ-แม 

  10.4 เด็ก เยาวชน ไดเรียนรูการประพฤตปิฏิบัติตนท่ีดีตอพอ-แม 
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2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น  

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนตาง ๆ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มีนโยบายท่ีจะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิด

ชูเกียรติบุคลากรท้ังในองคกรและนอกองคกรในดานตาง ๆ   เพ่ือใหเปนคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถใน

การพัฒนาตําบลและเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี สําหรับเยาวชนและสังคม  เพ่ือ

เปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการถายทอดองคความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ี

ประจักษ และแบบอยางท่ีดีใหแกตําบลดงละคร   ทําใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติ   

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติ เพ่ือประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ข้ัน 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.3 เพ่ือสงเสริมใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
3.4 เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของตําบลดงละครและสังคมตอไป 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ หมู 1- 13 

4.2 บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

4.3 บุคลากรในหนวยงานราชการอ่ืนท่ีอยูในเขตตําบลดงละคร 
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

6.  วิธีการดําเนินการ 

       6.1 เขียนโครงการ  
6.2  เสนอโครงการตอผูบริหาร  
6.3 ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุมผูแทนหมูบาน ท้ัง 13 หมู เพ่ือคัดเลือก  
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ  

6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
    

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 

-   ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 

  10.2 ทําใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

  10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

  10.4 ทําใหเปนแบบอยางท่ีดีของตําบลและสังคมตอไป  
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2.5 มาตรการการจัดการในกรณีไดรับทราบ หรือรับแจง หรอืตรวจสอบสภาพการทุจริต 

2.5.1 การดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริธรรมและการบริหารราชการกิจการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ท่ี มท 

0892.4/ว 435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2548  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ ขอ 2  การบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท.    

ขอ 2.6  อปท. ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร  เพ่ือใหเปนไป

ตามขอแนะนําและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องตาง ๆ นั้น 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง

พนักงานสวนตําบลกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. 

3.3  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการ

ทํางานท่ีชัดเจน   

3.4  เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

3.5  เพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึน เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต. และพนักงาน ใน

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.  และพนักงาน 

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3.  ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

 10.2 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ 

ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน    

  10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑชี้วัดผลการดําเนินงานระดับดี 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการองคการปกครองสวนทองถิ่น 

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ในยุคปจจุบันนี้  ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในทุกองคกรนั้นเปนปญหาเรื้อรังมาเปนเวลา

ชานานมาก  สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองไดหลายมุมมองไมวาจะเปนในแงสังคมท่ีมี

วัฒนธรรมอันดีงาม สังคมของการเอ้ืออาทร สังคมของการอุปถัมภกัน เปนตน  แตถามองอีกมุมหนึ่งแลว

สังคมไทยก็มีอีกหลายปญหา ไมวาจะเปน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน แตมีปญหาหนึ่งท่ีคน

ไทยอาจจะลืมนึกถึง หรือ ไมใหความสําคัญตอปญหานี้มากเทาท่ีควร นั้นก็คือ ปญหาการคอรัปชั่น คอรัปชั่น 

คือ “พยาธิของระบบราชการ”  สวนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปจจัย

ดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts of interest) การ

ทุจริตโดยนโยบาย    (corruption by public policy) เปนตน  สวนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการคอรัปชั่นนี้อาจเกิด

จากหลายสาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน

(Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย ( corruption by public policy) เปนตน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ไดเล็งเห็นปญหาการแกไขและการปราบปรามการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร  สรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร สรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา 

การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร  สรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตใหแกสังคม 
3.2  เพ่ือสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 

3.3 เพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร

เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหาร

สวนตําบลดงละคร ยิ่งข้ึน 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต. และพนักงาน ใน

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.และพนักงาน   

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ  

 3.  อํานวยความสะดวกแกหนวยงานท่ีเขาตรวจสอบ  
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

-  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองสวัสดิการฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                10.1 ผูบริหาร เจาหนาท่ี/พนักงานจาง  มีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร   

 10.2 ขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 

 10.3  ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวม
ของการดําเนินโครงการของภาครัฐ 

      10.4 เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร

เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล     

ดงละคร ยิ่งข้ึน 
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(2) 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “ตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดงละคร” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของ

หนวยงานของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนใน

ตางจังหวัด ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( 

One Stop Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปน

ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมี

กฎหมาย เพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับ

ซอนในภาครัฐทุกระดับ   

เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนํา

และคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  (๒) เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

ใหมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 

  (3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  (4)  เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  (5) เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ี

ดีใหแกครอบครัวและสังคม  
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4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

- สํานักปลัด 

- คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ตําบลดงละคร 

- พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นิติกร 
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยยุติธรรมชุมขนตําบลดงละคร   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  - งานกฎหมายและคดี  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบดงละคร  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนลดลง   

 10.2  ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ย   

 10.3  ประชาชนมีท่ีพ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 

      10.4 เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร

เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล      

ดงละคร ยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 



80 
 

2.5.3 ดําเนนิการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามหนาท่ีโดยมิชอบ 

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน  

                       กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  วาทุจริตและปฏิบัติราชการ 

                      ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของ

หนวยงานของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนใน

ตางจังหวัด ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว  

( One Stop Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปน

ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมี

กฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับ

ซอนในภาครัฐทุกระดับ   

เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา 

เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  (๒) เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ี/พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

ปฏิบัติหนาที่ใหมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบ   

ธรรมมาภิบาล   

  (3) เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ี

ดีใหแกครอบครัวและสังคม  
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

- ประชาชน หมู 1 – 13 และประชาชนท่ัวไป 
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5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

2. แตงตั้งเจาหนาประจําศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

3. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- พนักงานสวนตําบลดงละคร ตําแหนง นิติกร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                10.1 ผูบริหาร เจาหนาท่ี/พนักงานจาง  มีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร   

 10.2 ขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 

 10.3  ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวม
ของการดําเนินโครงการของภาครัฐ 

      10.4 เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร

เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ทําการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร             

                     ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ

ทางการเมือง ไดโดยถูกตองกับความจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน

สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัด

และจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญ

ของเอกชน  ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของ

ตนอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ี

เก่ียว ของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง 
 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงเห็นความสําคัญศูนย 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพร

ขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 

3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประชาชน หมู 1 – 13  

4.2 บุคคลท่ัวไป 

4.3 หนวยงานราชการอ่ืน 
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5. สถานท่ีดําเนินการ 

- ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

  2. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

  3. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                
    

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1  ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

                   10.2  การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี ดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

                 10.3  สรางภาพลักษณ ท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการเสริมสราง         

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 
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(2) 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลดข้ันตอน

และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  เพ่ือใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  เปนไปดวยความเรียบรอย

เกิดประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคาสามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลดง

ละคร  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ เปนระเบียบและข้ันตอน

อยางชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ มี

แผนภูมิและรายละเอียดผูใหบริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.6  เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.7  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

3.8  เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 

3.9  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

3.10  เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม

โดยทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงาน ในองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

 -  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ  ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
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ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติ

ราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ีนากยกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

 4. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผล

ดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

- 3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

-  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองสวัสดิการฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาร การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน    

                     ตําบลดงละคร” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ภารกิจสวนหนึ่งของ การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 โดยเปนกระบวนการ ท่ีสงเสริมสิทธิการไดรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน 
รวมท้ังเปนกลไก ท่ีสําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ท่ีนํา ไปสูการบริหาร 
ราชการแผนดินท่ีมีความโปรงใส การเปดเผยและการตรวจสอบไดในดานขอมูลขาวสารนั้นเปนกระบวนการ
หนึ่ง ท่ีจะนําไปสูการสรางความโปรงใสของหนวยงาน ดังนั้น ในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
หนวยงานภาครัฐจะตองมีกระบวนการเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี ชัดเจนและ
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในหนวยงานท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการขจัด ความไมโปรงใสและการ
ดําเนินการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีเนนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารและการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูนั้น หนวยงาน ของรัฐจําเปนตองจัดระบบและชองทางในการเผยแพร
ขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหประชาชนไดรับรู รับทราบขอมูลมากท่ีสุด การจัดระบบและการเผยแพรขอมูล
ขาวสารนั้น สามารถดําเนินการได ตามศักยภาพของหนวยงาน เชน การจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดานขอมูล
ขาวสารและสารสนเทศ การประกาศขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานหรือมีการเผยแพรดวยวิธีการและสื่ออ่ืน ๆ เชน 
ทางวิทยุชุมชน เว็บไซตของหนวยงาน หอกระจายขาว  เสียงตามสาย  แผนพับ ใบปลิว การจัดนิทรรศการ 
เปนตน ซ่ึงเปนการ จัดระบบและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายและการดําเนินการเพ่ือให
ประชาชนได เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเขาถึงไดมากท่ีสุด 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงเห็นความสําคัญของขอมูลขาวสาร  จึงไดจัดทํา
มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร”  ใหมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันและเขาถึงไดงาย 

 

3.วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือปองกันการเรื่องรองเรียนในกรณีฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540  
2) เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก ท่ีเก่ียวของ  
3) เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
4) เพ่ือเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริมการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

-  พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

-  ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
2. จัดทําระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ  
3. จัดทําการจัดทําแผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงาน  
4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
5. มีการทบทวนผลสําเร็จของการจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง        
                         

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

-  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  กองสวัสดิการฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- กองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด  การเขาถึงขอมูลขาวสารมีหลากหลาย 

ชองทางและเขาถึงงาย 

   10.2 ระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ มีแผนภาพ 

แสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงานผูใชบริการเขาใจงายและมีความพึงพอใจการใชขอมูลอยางสูงสุด 

         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโปรงใสตรวจสอบได 
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3.1..3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ

การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่ือประชาสัมพันธและจัดตั้งศูนย ICT  ประจําตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ICT ยอมาจาก Information and Communication Technology แปลวา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับขาวสารขอมูลและการสื่อสาร นับตั้งแตการสราง 
การนํามาวิเคราะหหรือประมวลผล การรับและสงขอมูล การจัดเก็บและการนําไปใชงานใหม  วัตถุประสงค
หลักของการจัดต้ังศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน คือการสรางโอกาสรวมกับชุมชนผานเครื่องมือ ICT โดยใช
สถานท่ีใดๆ ก็ไดท่ีเปนศูนยรวม หรือท่ีเปนศูนยกลางของชุมชน และตั้งชื่อวา “ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน” 
เพ่ือใหชุมชนใชเปนแหลงศึกษา คนควาหาความรู และเรียนรูตามอัธยาศัย ท่ีใหบริการประชาชนทุกอาชีพ และ
ทุกเพศวัย ตลอดจนใชเปนแหลงสนับสนุนอาชีพ สรางชองทางในการประชาสัมพันธสินคา สถานท่ีทองเท่ียวใน
ชุมชน ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสในการสรางรายได และขยายการใหบริการภาครัฐไปสูสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึงและ
เทาเทียม 
  “ในการพัฒนาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนั้น ทุกหนวยงานตองรวมมือกัน
อยางจริงจัง  โดยองคกรทองถ่ินจะเปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการกระจายการพัฒนาใหท่ัวถึง เพ่ือใหมีการ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช ในการบริหารจัดการองคการทองถ่ินของตนเองและใหบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเก็บขอมูลในทองถ่ิน เชน ขอมูลประชาชน เกษตร และ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงหนวยงานทองถ่ินเปนกําลังสําคัญ ในการรวมกันเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนาประเทศ การเปดเผย
ขอมูลทองถ่ิน จะทําใหหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดได 
รวมท้ังจะชวยใหเกิดการบริหารจัดการรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีความโปรงใส และลดปญหาคอรรัปชั่นของประเทศได
อีกดวย” นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กลาวในการ 
เปนประธานเปดงานสัมมนาโครงการ “Thailand Local Government Summit 2015” และปาฐกถา
พิเศษในหัวขอ “ดิจิทัลเปลี่ยนโลก ประเทศไทยจะกาวเดินอยางไร อยางมีเสถียรภาพ” 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงเห็นความสําคัญของขอมูลขาวสาร จึงไดจัดทํา
โครงการสื่อประชาสัมพันธและจัดตั้งศูนย ICT  ประจําตําบล  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูล
ตางๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันและเขาถึงไดงาย 

 
 

3.วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือใหชุมชนใชเปนแหลงศึกษา คนควาหาความรู และเรียนรูตามอัธยาศัย ท่ีใหบริการ 

ประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย  
2) เพ่ือใชเปนแหลงสนับสนุนอาชีพ สรางชองทางในการประชาสัมพันธสินคา สถานท่ีทอง 

เท่ียวในชุมชน ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสในการสรางรายได และขยายการใหบริการภาครัฐไปสูสวนทองถ่ินอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 

3) เพ่ือใหมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช ในการบริหารจัดการองคกรทองถ่ินของตนเองและ 
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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4) เพ่ือใหประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดได รวมท้ังจะชวยใหเกิดการบริหาร 

จัดการรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีความโปรงใส และลดปญหาคอรรัปชั่นของประเทศได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

-  พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

-  ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-  ศูนย ICT ประจําตําบลดงละคร 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. จัดตั้งศูนย ICT ระดับตําบล 
2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลระบบสารสนเทศขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
3. ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลขาวสารในระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
4. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง    
                             

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมไดใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

-  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร   -  กองชาง 

-  กองคลัง      -  กองการศึกษาฯ 

-  กองสวัสดิการฯ     - กองสาธารณสุขฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ชุมชนมีแหลงศึกษา คนควาหาความรู และเรียนรูตามอัธยาศัย ท่ีใหบริการประชาชน 
ทุกอาชีพ และทุกเพศวัย  

10.2 มีชองทางในการสนับสนุนอาชีพ สรางชองทางในการประชาสัมพันธสินคา สถานท่ี 
ทองเท่ียวในชุมชน ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสในการสรางรายได และขยายการใหบริการภาครัฐไปสูสวนทองถ่ินอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 

10.3 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช ในการบริหารจัดการองคกรทองถ่ินของตนเองและ 
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10.4 ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดได รวมท้ังจะชวยใหเกิดการบริหาร 

จัดการรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีความโปรงใส และลดปญหาคอรรัปชั่นขององคกรทองถ่ิน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยู และ

สุขอนามัยของประชานในทองถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมทบทวนและบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนาธรรม ตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 โดยใชแผนพัฒนาองคการบริการสวนตําบล เปนเครื่องมือนําไปสูการ
ปฏิบัติและเปนกรอบในการทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เพ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. 2559 
ขอ ๗(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจรากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนสี่ป 
  ดั้งนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดทํา กิจกรรมทบทวนและบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนชุมชน ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือรับทราบ ความตองการสภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผน 
  3.2 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู
ข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 4.2 ผูนําชุมชน(กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน,สมาชิกสภา อบต.) 
 4.3 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ,ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 4.4 เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย 
  6.2 แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ 
  6.3 ประชุมประชาคมตําบล  
  6.4 ประเมินโครงการ 
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7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
  - 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. สามารถรับทราบความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังและ
เปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายฝาย ลพดับความสําคัญ และนําขอสรุปมาจัดทําแผนพัฒนาสี่ป 
  2. สามรรถนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การอํานวยความยุติธรรม การสรางความเปนธรรมและความสงบสุขในสังคม เปนภารกิจหลักท่ี
สําคัญยิ่งของกระทรวงยุติธรรม ท่ีจะตองดําเนินการใหเกิดข้ึนแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ีและทุกระดับ แตภารกิจ
ดังกลาวหากรัฐเปนผูรับผิดชอบดําเนินการแตเพียงฝายเดียวคงไมสามารถบรรลุผลอยางยั่งยืนได หัวใจสําคัญ
ของความสําเร็จในการดําเนินภารกิจดังกลาว จึงอยูท่ีคนในชุมชน ซ่ึงเปนผูท่ีอยูใกลชิดไดสัมผัส มีสวนไดสวน
เสียกับความยุติธรรม ความเปนธรรม และความสงบสุขในชุมชนนั้นๆ ไดมีโอกาสและมีชองทางท่ีจะเขามามี
สวนรวมกับภาครัฐในการแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง โดยมีโอกาสในการรวมคิด รวมวางแผน รวม
ดําเนินการและรวมรับประโยชนจากการแกปญหารวมกัน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดเล็งเห็นถึงการสรางความเปนธรรมและความ
สงบสุขในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1  การไกลเกลี่ยขอพิพาท  

           3.2  การใหคําปรึกษาและความชวยเหลือทางกฎหมาย  
           3.3  การใหคําปรึกษาและชวยเหลือประชาชนในดานอ่ืนๆ  

3.4  การประชาสัมพันธบทบาทภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

 -  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

6. วิธีการดําเนนิการ 

 - ประชุมพนักงานและผูนําในชุมชน เพ่ือคัดเลือกบุคคลมาแตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรม

ชุมชนตําบลดงละคร 

 -  ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดงละคร 

 -  รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 - 3 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีดําเนินการ 

 - ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 -  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือ โดยเชื่อมโยงการทํางานขององคกรและผูนําในชมุชน    

ในการใหบริการแกประชาชนในชุมชน 

10.2  เปดโอกาสใหใหประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ท้ังประชาชนในกลุมผู

ขาดโอกาสหรือดอยโอกาสสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเทาเทียม 
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(2) 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสารธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล 

การเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมือง เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหา

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  แมหากปญหานั้นมีการจัดการไมเหมาะสมแลว 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนอกจากในดานสุขภาพอนามัยแลวยังอาจเกิดความขัดแยงข้ึนในชุมชนได   ตัวอยางท่ีมัก

พบบอยในสังคมคือการรองเรียนท่ีเกิดจากปญหาเหตุรําคาญตางๆ  ตั้งแตเรื่องเล็กนอยจนถึงเรื่องใหญ  ปญหา

เหตุรําคาญตางๆ  มีแหลงกําเนิดไดท้ังจากการประกอบกิจการและจากกิจกรรมท่ัวไปของประชาชน  สาเหตุ

จากการประกอบกิจการเชน ผูประกอบการปลอยน้ําท้ิงมีกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน การรองเรียนเรื่อง

กลิ่นควันจากการประกอบกิจการรานอาหาร เปนตน  สวนเหตุรําคาญท่ีเกิดจากการกิจกรรมท่ัวไป  เชน  

ปญหาการเลี้ยงสุนัขจํานวนมากกอใหเกิดเสียงดังรบกวนบานเรือน    ผูมีอํานาจหนาท่ีในการแกไขปญหาคือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงตองมีท้ังความรูและศิลปะในการจัดการ  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ไดกําหนดแนวทางเก่ียวกับการแกไขปญหา

เหตุรําคาญไวในมาตรา 25 ถึงมาตรา 28  โดยใหเปนอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีจะตรวจสอบ ให

คําแนะนํา หรือออกคําสั่งเพ่ือแกไขหรือระงับเหตุรําคาญนั้น  ซ่ึงการดําเนินงานอาจตองอาศัยความรวมมือจาก

หลายหนวยงานหรืออาศัยเทคโนโลยีชวยประกอบการวินิจฉัย รวมท้ังใชทักษะในการใชดุลยพินิจใน

สถานการณตางๆ  ซ่ึงเปนไปตามลักษณะของทองถ่ินท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น การมีแนวทางปฏิบัติไวจะทําใหลด

ภาระหรือปญหาอุปสรรคขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาเหตุรําคาญ

ได 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันและแกไขปญหาเหตุ

รําคาญตามแนวทางของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

3.2 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรูความเขาใจของเจาพนักงานทองถ่ินหรือบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ

กับการป องกันและแก ไขปญ หาเหตุ รํ าคาญ ตามแนวทางของพระราชบัญ ญั ติ การสาธารณ สุ ข  

พ.ศ. 2535  

3.3 เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปสงเสริมผูประกอบการและประชาชนในการ

ปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิดปญหาเหตุรําคาญในชุมชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

- ผูประกอบการในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

- พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

-  แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลกรณีเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  
-  ดําเนินการตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย 
-  รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง    

     7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  - 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 ) 
 

    8. งบประมาณดําเนินการ 

  - ไมใชงบประมาณ 
 

   9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  -  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

  - กองสาธารณสุข  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1  เจาพนักงานทองถ่ินหรือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขาใจเก่ียวกับ

มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดดีข้ึน และสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการดําเนินงานเม่ือเกิดปญหาเหตุรําคาญในชุมชน 

 10.2  ประชาชนและผูประกอบการมีความเขาใจและใหความรวมมือในการปองกันการเกิดเหตุ

รําคาญในชุมชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการรับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผล การตรวจสอบขอเท็จจริง ใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  
ดังนั้น การรับเรือ่งราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนท่ีสามารถกระทําไดในกรณีท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาท่ีของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  
ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดมีมาตรการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว 

รองทุกของคการบริหารสวนตําบลดงละคร  เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวก

รวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการ

แกไขปญหาประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของ

รัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

1.  เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ใหมี

จิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 

2.  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ

ในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว เปน

ธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.  เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได ซ่ือสัตย

สุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดี

ใหแกครอบครัวและสังคม  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

-  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ตําแหนง นิติกร 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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 6.  วิธีการดําเนินการ 

      1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

           2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

-  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

            -  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ตําแหนง นิติกร   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1  ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ยลดลง   

 10.2  มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนท่ีเดือดรอน มีปญหา  

 10.3  ประชาชนมีท่ีพ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 

 10.4  เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

          เปลี่ยนไป ในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการ  

         บริหารสวนตําบลดงละคร  ยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลดงละคร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหาร
สวนตําบลดงละครในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของ องคการบริหารสวนตําบล  มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  โดยสํานักปลัด จึงแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  และตวัแทนประชาชนจากทุกภาค

สวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารายงานแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลดงละคร และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลดงละครใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี 
ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จํานวน 13 คน 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
   - พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบลดงละคร 
- ดําเนินการตามแผน 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
-  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหาร

สวนตําบลดงละคร เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตร การพัฒนา องคการบริหารสวน
ตําบลดงละคร และรางแผนพัฒนาสี่ป องคการบริหารสวนตําบลดงละคร เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขต องคการบริหารสวนตําบล  
ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
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3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ี
คอนขางใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึง
ไดจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบ

ไดเพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทาง
หนึ่งดวย 

 

4. เปาหมาย 
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชน

แพทยประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา  500 คน 

 

5.สถานท่ีดําเนินการ 
 - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
6.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
6.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
6.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
6.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
- 3 ป (ป งบประมาณ 2562 – 2564 ) 
 

8. งบประมาณ 
 - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง

ความสําคัญของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 
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3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 (1) 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปในดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน
ตําบลดงละคร 
 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร

สวนตําบลดงละคร อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดงละครไดมี กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลดงละครนั่นคือไดทํา
หนาท่ีอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย 
- ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 13   หมู 
 

5.สถานท่ีดําเนินการ 
 - พ้ืนท่ี จํานวน 13 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม)  ใหมีสวนรวมกับ องคการบริหารสวน

ตําบลดงละคร อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร ไดมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับ องคการบริหารสวนตําบล
ดงละคร ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน 
เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

6.2 มีการฝากอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบ วาดวยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
-  3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
-  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
-  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลดงละคร 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

(1)      

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวรายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวน
ตําบลดงละคร ไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปน
ประจําทุกป 

 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

ทราบตามแบบท่ีระเบยีบฯ กําหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินตามกําหนด 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- สวนราชการทุกหนวยงานในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- สวนราชการทุกหนวยงานในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 

 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
  6.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน  
        องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
   6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร 

6.6 ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และ

นําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
-  3 ป (งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  -  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1  บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.2  ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
10.3  เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม     
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(2)                                       

1. ช่ือโครงการ : โครงการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑและวิธีการ  
                     บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดให องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบล ผลตามเปาหมายหรือไม  ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏบิัติ
ราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข 
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ตอไป 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดทํา
โครงการการดังกลาวข้ึน เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มี
การขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติของราชการ

อบต.ดงละคร และเปนการเฝาระวังการทุจริต  
3.3 เพ่ือใหดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน อบต.ดงละคร 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  องคการบริหารสวน

ตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
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6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ
บริหารสวน  
      ตําบลดงละคร  พรอมตัวชี้วัด 

6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง 

        ดําเนินการแกไขตอไป 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
-  ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ

ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียงและรายงานผลการดําเนินการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงควบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

คุมภายในใหผูกํากับดูแล 

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไม
วาจะเปนในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูjในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได  ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงได
กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
     3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา  โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
     3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
     3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือใหการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวตัถุประสงค 

 

5.สถานท่ีดําเนินการ 
 - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินการ 
     5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
     5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล       
ดงละคร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
     5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
     5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล       
ดงละคร  และผูบริหารทราบ 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 -  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

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

ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ

บรรจุ แตงตั่ง โอนยายขาราชการ พนักงานลูกจาง  

(1) 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง

มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  เปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
      3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- พนักงานสวนตําบล ครู ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   

6. วิธีการดําเนินการ 
- ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด 

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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- ในการบรรจแุตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 

- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) กอน 

- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

- การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
- มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จะออกคําสั่ง

แตงตั้งไดตองไมกอน วันท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.
อบต.จังหวัด) 

- การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
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- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
2. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 

ยาย ของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

(1) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมี
กระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
     3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
     3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
     3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
     3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได  จึงตองมีการปรับปรงุแกไขการทํางาน
ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
-  ประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
-  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ภายในเกาสิบวันนับแต
วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย 
เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
-  3 ป  (ปงบประมาณ 2562 – 2564 ) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
      10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
      10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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(2) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช 
                    ประโยชนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  กองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิดความ
โปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวนตําบล
ดงละคร 
 

3. วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ ผลผลิต 
 - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

6. วิธีการดําเนินการ 
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
- สรุปผลการรบั จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 

เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวน

ตําบลดงละคร เกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการจัดหาพัสดุ 

(1) 

1.โครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลดงละคร เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดในการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับ
ท่ี๕) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2556-2561)  

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดเขา
มีสวนรวม โดยผานชองทางการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรับการจาง 

 

3. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ         
จัดซ้ือจัดจาง 
  2.2 เพ่ือปองกันการทุจริต ในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ ขององคการบริหารสวนตําบล
ดงละคร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  - ตัวแทนชุมชนจาก 13 หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง 
  6.2 จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 
  6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง 

 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
  - 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  - การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความโปรงใส โดยมีตัวแทน

ประชาคมมีสวนรวมตรวจสอบไดและไมใหเกิดปญหาคอรรัปชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของท่ีไดกําหนดไว 

 (1) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตอง
รูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรูกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข 
และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความ
เขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของ
กับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร เพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตาม มาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับ 
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัด  จึงไดจัดทําโครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน แกผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรูความเขาใจมิให

ดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
-  ผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  
-  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- 3 ป ( ปงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 - ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
     10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
      10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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(2) 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ี
จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปน
สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรู
และทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชให
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องคกรพัฒนาทองถ่ินใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
      3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
      3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร จํานวน 25 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 - องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
      6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 
     6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
     6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
      6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- 3 ป ( ปงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
      10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรยีนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
      10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

      10.4 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จํานวน 25  ราย ไดรับการ  

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบทีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ       
                      ฝายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต
ถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร 
สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 

  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลงดละคร จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ิน
ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินใน
การเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
      3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
      3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

6. วิธีการดําเนินงาน 
      6.1  จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
      6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด
จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
      6.3  สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
- 3 ป (ปงบประมาณ 2562 -2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   

  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
      10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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(2) 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล      
                      ดงละคร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย

องคประกอบและหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลกรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาองคการ
บริหารสวนตําบลดงละคร ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลลกรเหลานี้มี
บทบาทของหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวติดประชาธิปไตยและการมีสวนรวม โดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบบอประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจและการ
แกไขปญหาภายในตําบลดงละคร  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร เล็งเห็นถึงความสําคัญบทบาทของสภาทองถ่ิน 
เก่ียวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในการทํางาน  

3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
    
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ท้ัง 13 หมูบาน 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร เปนคณะกรรมการรวมกันในการ

ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ 
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมการปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีนําขอมูลมาแจงในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน  
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
- 3 ป (ปงบประมาณ 2562 -2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอรรัปชันได 
       10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ 

คอรรัปชันในระดับองคการบริหารสวนตําบล 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน

การ ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

(1) 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของ
สวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามี
การกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความ
ม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค 
- สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

6. วิธีดําเนินการ 
     6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
      6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
- 3 ป (ปงบประมาณ 2562 -2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ     
คอรรัปชันได 
      10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน

ระดับองคการบริหารสวนตําบล 
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(2) 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดปายประชาสัมพันธกรณีพบการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักรวมกันแกไขและขจัดปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และมีสวนรวมในการปราบปรามการทุจริต 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงไดจัดกิจกรรมติดปายประชาสัมพันธกรณีพบ
การทุจริต ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- เขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

6. วิธีดําเนินงาน 
       6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
  6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ 
  6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
  6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการองเรียน 

 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
- 3 ป (ปงบประมาณ 2562 -2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  5,000.- (หาพันบาทถวน) 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

4.1.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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(1) 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

กําหนดองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธี
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถ
เกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ  ซ่ึง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  
มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน  

ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมี
องคประกอบหลายๆดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือ
กันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปด
โอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวม
ตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  พิจารณาแลวเห็นวา 
การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

 

3. วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
     2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
     3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
-  ภาครัฐ  
-  ภาคเอกชน  
-  ภาครัฐวิสาหกิจ 
-  สถานศึกษา  
- ภาคประชาชน  
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
- เขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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6. วิธีดําเนินงาน 
      1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
      2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
      3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของ องคการบริหารสวน
ตําบลดงละคร ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ

ทุจริต 

5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวาง  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร กับบุคคลองคกร
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
- 3 ป (ปงบประมาณ 2562 -2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
-  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
      2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรูกอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
     3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

 

 

(ลงชื่อ)                  ผูจัดทํา                    ผูเสนอ  พ.อ.อ.หญิง                 ผูเสนอ   
    (นางสาวบุษราคัม  แกวคําชาติ)                                           (ลัดดา  รุงโรจน) 
               นิติกรปฏิบัติการ                                                       หัวหนาสํานักปลัด 
 
 
 
(ลงชื่อ)                              ผูเห็นชอบ                  ลงชื่อ                                        ผูอนุมัติ 
          (นายคมพสิษฐ  คิดการ)                                        (นายเกียรติศักดิ์ ชูเกียรติศิริ) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงละคร                      นายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
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