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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การปูองกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เปูาหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน    
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิ รวมทั้งสิ้นจ านวน 42 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต       จ านวน 13  โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส    จ านวน 17 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  จ านวน 5 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จ านวน 7 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เปูาหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
พฤษภาคม 2565



สารบัญ 
 

 หน้า  
ค าน า  ก 
ส่วนที ่1 บทน า  1 - 4 
  1. การประเมนิความเสีย่งการทุจรติ   
  2. หลกัการและเหตุผล    
  3. วตัถปุระสงค์ของการจัดท าแผน  
  4. เปาูหมาย  
  5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ     5 - 9 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณทีด่ าเนินการ แยกตาม 4 มิต ิ
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทจุริต     10 – 93 
 
ภาคผนวก 
 -ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนดู่  เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบตัิการปอูงกันการทุจรติ  
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  (พ.ศ.2566-2570) 
 -ค าสั่งองค์การบรหิารสว่นต าบลดอนดู่ ท่ี 3/2565 เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิ
การปอูงกนัการทุจรติ เพ่ือยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใส ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  (พ.ศ.2566-
2570) 
 -ค าสั่งองค์การบรหิารสว่นต าบลดอนดู่ ที่  332/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและ
ติดตามแผนปฏิบตักิารปอูงกนัการทุจริต เพ่ือยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส ขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่  (พ.ศ.2566-2570) 
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สว่นที่ 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ล าดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปู อ งกั นกา รทุ จ ริ ต เพื่ อยกร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรั พย ากรบุ คคล แก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึ ง พอ ใ จ ขอ งป ร ะ ช าชน ใน ก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
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ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

1 .  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 
3. มาตรการปูองกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการปูองกันการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรยีกรับเงินพิเศษ
จากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ปกติ เพื่อแลกกับการ
ให้บรกิาร หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
3. ให้บริการไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เปูาหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการปูองกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่       
(พ.ศ.2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า       
ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 42 โครงการ ดังนี้  
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุ ายสภาท้องถิ่ น  และฝุ าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่” 
3) โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
4) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
5) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 

6) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ 
7) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

0 
 
 
0 
 
0 

30,000 
 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 

30,000 
 
0 
 
0 
 
0 
 

0 
 
 
0 
 
0 

30,000 
 
0 
 
0 
 
0 
 

0 
 
 
0 
 
0 

30,000 
 
0 
 
0 
 
0 
 

0 
 
 
0 
 
0 

30,000 
 
0 
 
0 
 
0 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

8) โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 
10) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
11) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของระบุองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนดู่ 
 

20,000 
0 
 
0 
0 
 

20,000 
0 
 
0 
0 
 

20,000 
0 
 
0 
0 
 

20,000 
0 
 
0 
0 
 

20,000 
0 
 
0 
0 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

12) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ 
13) โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

30,000 
 

3,000 
 

30,000 
 

3,000 
 

30,000 
 

3,000 
 

30,000 
 

3,000 
 

30,000 
 

3,000 

 

 รวม จ านวน  13  โครงการ 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000  

2. การบรหิาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 

 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

15) มาตรการ NO Gift Policy 
16) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ 
17) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
18) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
19) มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
20) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่
21) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 
22) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(E-Service) 
23) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่ 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

0 
0 
 
0 
0 
0 

15,000 
 
0 
0 
 
0 
 

0 
0 
 
0 
0 
0 

15,000 
 
0 
0 
 
0 
 

0 
0 
 
0 
0 
0 

15,000 
 
0 
0 
 
0 
 

0 
0 
 
0 
0 
0 

15,000 
 
0 
0 
 
0 
 

0 
0 
 
0 
0 
0 

15,000 
 
0 
0 
 
0 
 

 

 
 

2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏบิัติงาน 

24) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
25) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่” 
26) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
27) โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

0 
0 
 
0 
0 
 

0 
0 
 
0 
0 
 

0 
0 
 
0 
0 
 

0 
0 
 
0 
0 
 

0 
0 
 
0 
0 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
28) โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
29) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
30) มาตรการกระจายอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 รวม จ านวน 17 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  
3. การส่งเสรมิ
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

31) โครงการจัดเวทีประชาคม 
32) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกจิการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู ่
33) กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ 
 
 

30,000 
0 
 
0 
 
 

30,000 
0 
 
0 
 
 

30,000 
0 
 
0 
 
 

30,000 
0 
 
0 
 
 

30,000 
0 
 
0 
 
 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

34) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ 
 
 
 
 

0 0 0 0 0  

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการ
ทุจริต 

35) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 0 0 0  

 รวม จ านวน 5 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ป ี2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 
 

36) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี
37) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
38) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ 
 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 

 4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

39) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
40) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

30,000 
 
0 

30,000 
 
0 

30,000 
 
0 

30,000 
 
0 

30,000 
 
0 

 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

41) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่
42) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่
 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

 

 รวม จ านวน 7 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 รวมท้ังสิ้น จ านวน 42 โครงการ 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000  
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10 

 

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

มิติที่ 1 การสร้างวฒันธรรมสุจริต 
################################################################################ 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 60 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
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 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร าย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ล าดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 
 5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 60 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
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 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ล าดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จ านวน 60 คน 
5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อย
ละ 80 ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นล าดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานงาน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จ านวน  60 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000.- บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ 5 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
   และซ่ือสัตย์สุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน
และบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซือ่สัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
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 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจ านงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และ
ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ  
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า  โอกาสหรือช่องทางที่
คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน 
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ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็
อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ 
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย 1 
ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
   6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง         - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ  ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่   
5. พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
         6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
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8. งบประมาณ ในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ล าดับที่ 8 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปู าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.-  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 9 
1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่ าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์  
 3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
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ล าดับที่ 10 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท า
หน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ  

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
 2) เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมให้มีขวัญและก าลังใจ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 2) จัดท าประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
 3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 4) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ      ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกบ าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะในท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 11 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
  เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่ อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อย่าง
สม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคล
ผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ 
 2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
 2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

ล าดับที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็น
การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จ านวน 60 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ด าเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000.-  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 50  คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 13 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้จัดกิจกรรมการ
ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความ
ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จ านวน 150 คน 
5. วิธีด าเนินงาน 
 1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ก าหนด 
 5) ท าพิธีมอบรางวัล  
 6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 3,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ได้ค าขวัญต่อต้านการทุจริต จ านวน 8  ชุด (1,2,3 และรางวัลชมเชย)/ระดับ มัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษา 
 ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่
เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
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################################################################################# 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ล าดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่เพ่ือให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้ งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้  เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
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สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
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   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ล าดับที่ 15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนดู่ มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานทั่วไป   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ด าเนินการ

ตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ล าดับที่ 16 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานทั่วไป   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ล าดับที่ 17 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
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  - มาตรการปูองกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ด าเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ์ 
 - ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลดลง 
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ล าดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ส ารวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ล าดับที่ 19 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการ
ด าเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานทั่วไป   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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ล าดับที่ 20 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
  ส่วนต าบลดอนดู่  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ 
 3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 15,000 บาทท        
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล าดับที่ 21 
 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
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 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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ล าดับที่ 22 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
2. หลักการและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์    การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบาย
และการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็น
ระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก 

2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 2) ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
  - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
  - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
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  - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 6) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) รายงานผลการด าเนินการ   
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ล าดับที่ 23 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ปูองกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่บริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตตามหลัก     
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานทั่วไป   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

ล าดับที ่24 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
  - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว เป็นต้น 
 โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
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  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
  - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ล าดับที่ 25 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึ ง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วธิีด าเนินการ 
 1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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 2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 26 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต  
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
ค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
 4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล าดับที่ 27 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหนา้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้น
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 
3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เปูาหมายขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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ล าดับที่ 28 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติ
ธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุม
ตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ
การใช้อ านาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึง
ความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้อง
ปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 3) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น  
  - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  - ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
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  - จัดท าปูายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
  - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน      
  - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  
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2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

ล าดับที่ 29 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 4 ฉบับ นายกฯ มอบหมายให้รองนายกฯ   นายกฯ มอบหมายให้ปลัดฯ รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดฯ มอบหมายให้รองปลัดฯ  ปลัดฯมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
 2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ล าดับที่ 30 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าทีใ่นการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหา ร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
 4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รององค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าสั่ง  
 6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับที่ 31 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ
เท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ด้วยการ
จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเ วลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่  อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
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 3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับที ่32 
  

1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบรหิารส่วนต าบลดอนดู ่
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ และร่วมด าเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
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 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับที ่33 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 3) เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
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1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่มอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
 9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ล าดับที ่34 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขัน้ตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
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  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพงึพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 35 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสั มพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

 

ล าดับที่ 36 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูง สุดต่อ
องค์กร 
 3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่ 37 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ  
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลดลงร้อยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 

ล าดับที่ 38 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมคีะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
น าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่เพ่ือเป็นปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2) เพ่ือปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ลดลง 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที่ 39 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และท า ให้การแก้ ไขปัญหาของประชาชนหรือการ พัฒนาท้องถิ่ น 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือกิจการสภาฯ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือกิจการ สภาฯ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เลขานุการสภาฯ และ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกิจการ สภาฯให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
กิจการ สภาฯ จ านวน  30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงาน  
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 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเปูาหมาย ฯลฯ  
 4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกิจการ สภาฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือกิจการ สภาฯ มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ บริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ล าดับที่ 40 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 



  

 
89 

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด   
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 41 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
  บริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชา ติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกั นการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (i30) 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส าหรับผู้
ร้องเรียน 

ล าดับที่ 42 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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